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ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
โรงเรียนสตูลวิทยา  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.           
ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

(2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(4) การให้รางวัลจูงใจ 
(5) การให้ออกจากราชการ 
(6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  โรงเรียนสตูลวิทยา จะเป็นประโยชน์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 1 

 

รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสตูลวทิยา 

 
การประเมินองค์ประกอบที่ 1  

 
ตอนที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการพฒันางานตามมาตรฐานตําแหน่ง  (60 คะแนน) 

เกณฑก์ารให้คะแนน  
 1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  คิดเป็น 1 คะแนน 
 2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 2 คะแนน 
 3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 3 คะแนน 
 4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 4 คะแนน 
 
รายละเอียดของการประเมิน 

ด้าน รายละเอียดการประเมิน / ตัวชี้วดั คะแนน 
 

1. ด้านการจดัการเรียนรู้   (8 ตัวชี้วดั) 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  4 คะแนน 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้   4 คะแนน 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 คะแนน 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 4 คะแนน 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4 คะแนน 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไข 4 คะแนน 
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 4 คะแนน 
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 4 คะแนน 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ (4 ตัวชี้วัด) 
2.1 จัดท่าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 4 คะแนน 
2.2 ด่าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4 คะแนน 
2.3 ปฏิบัติงาน วิชาการและงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 4 คะแนน 
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน

ประกอบการ 
4 คะแนน 

3. ด้านการพฒันาตนเอง และวชิาชีพ  (3 ตัวชี้วัด) 
2.1 พัฒนาตนเอง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4 คะแนน 
2.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4 คะแนน 
2.3 น่าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา ตนเองและ

วิชาชีพมาใช้ 
4 คะแนน 

รวมคะแนน 60 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 2 

 

การประเมินองค์ประกอบที่ 1  
 

ตอนที่ 2 : ระดบัความสําเร็จในการพฒันางานที่เสนอเปน็ประเด็นทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้       
             ของผู้เรียน (20 คะแนน)  
   ระดับการประเมิน  
 1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
 2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 
รายละเอียดของระดบัการประเมิน 
ระดับ ความหมาย รายละเอียดของระดบัการประเมิน 

1 ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังมาก 

ได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน PA 1-5 คะแนน 

2 ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

ได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน PA 6-10 คะแนน 

3 ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

ได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน PA 11-15 คะแนน 

4 ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัต ิ
ที่คาดหวัง 

ได้คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน PA 16-20 คะแนน 

 
 
 
 
 

 ให้น่าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความส่าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังน้ี 
 
 
 

 
 เกณฑก์ารให้คะแนน  
 1) การประเมินตอนที่ 2 ก่าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 
3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก่าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
   จากกรรมการ PA           40 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 3 

 

            การประเมนิองคป์ระกอบที ่2 
 

การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศกึษา  (10 คะแนน) 
รายละเอียดของระดบัการประเมิน 

ข้อ ระดับการประเมิน ความหมาย 
1 ระดับ 1 ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 19.99 ลงมา  

 
2 ระดับ 2 ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 20.00 – 39.99  

 
3 ระดับ 3 ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 40.00 – 49.99  

 
4 ระดับ 4 ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 50.00- 79.99 

 
5 ระดับ 5 ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 
ให้น่าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 
10 คะแนน โดยก่าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = ระดบัการประเมิน x ค่าน้าํหนัก 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 4 

 

            การประเมนิองคป์ระกอบที ่3 
 
การประเมินการปฏิบตัตินในการรกัษาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ (10 คะแนน) 

ที ่ รายการประเมิน 
 

คะแนน 

1 ยึดมั่นในสถาบนัหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4 คะแนน 

2 มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีจิตส่านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 คะแนน 

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม 

4 คะแนน 

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

4 คะแนน 

5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก่าลังความสามารถ โดย
ค่านึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นส่าคัญ 

4 คะแนน 

6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 4 คะแนน 
7 ด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา 
4 คะแนน 

8 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค่านึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรบัความแตกต่างของ
บุคคล 

4 คะแนน 

9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4 คะแนน 
10 มีวินัยและการรักษาวินัย 4 คะแนน 

รวม 40 
 

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมนิการปฏบิตัตินในการรักษาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม                            
และจรรยาบรรณวิชาชพีที่มฐีานคะแนนเตม็เป็น ๑๐ คะแนน  (โดยนําคะแนนรวมหารด้วย ๔) 
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ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
1. ผลการประเมินระดับ  ดีเด่น         (มีผลคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป)  
2. ผลการประเมินระดับ  ดีมาก         (มีผลคะแนนร้อยละ 80.00 – 89.99)  
3. ผลการประเมินระดับ  ดี              (มีผลคะแนนร้อยละ 70.00 – 79.99)  
4. ผลการประเมินระดับ  พอใช้         (มผีลคะแนนร้อยละ 50.00 – 69.99) 
5. ผลการประเมินระดับ  ปรบัปรุง      (มีผลคะแนนร้อยละ 49.99  ลงมา ) 
 

 
คณะกรรมการประเมินประสทิธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขัน้เงินเดอืน  

ของครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 

การประเมินองค์ประกอบที่ 1  (80  คะแนน) 

       ตอนที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง่ (60 คะแนน)  
ด้าน ตัวชี้วดั กรรมการประเมิน 

 
1. การจัดการเรียนรู ้
 
 
2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้
 

ตัวชี้วัด  1.1 - 1.7  
(28 คะแนน) 

 
ตัวชี้วัด   2.1 และ 2.3 

 (8 คะแนน) 
รวม 36  คะแนน 

-  รองผู้อ่านวยการกลุ่ม   
   บริหารวิชาการ 
-  คณะกรรมการจากกลุ่ม 
   บริหารวิชาการจ่านวน 3  คน 
-  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   
 

1. การจัดการเรียนรู ้
 
 
2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้
 

ตัวชี้วัด ข้อ 1.8 
 (4 คะแนน) 

 
ตัวชี้วัด   2.2 และ 2.4 

 (8 คะแนน) 
รวม 12  คะแนน 

-  รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
-  คณะกรรมการจากกลุ่มบริหารทั่วไป  
   จ่านวน 3 คน 
-  หัวหน้าระดับชั้น 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ 

ตัวชี้วัด  3.1- 3.3 
 รวม 12 คะแนน 

 

-  รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงาน 
   บุคคล 
-  คณะกรรมการจากกลุ่มบริหารงาน   
   บุคคล จ่านวน 3 คน 
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ตอนที่ 2 : ระดบัความสําเร็จในการพฒันางานที่เสนอเปน็ประเด็นทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์      
             การเรียนรู้ของผูเ้รียน  (20 คะแนน)  
 

ด้าน ตัวชี้วดั กรรมการประเมิน 
 

ประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของผู้เรียน 
 
 

1.  วิธีด่าเนินการ (10 คะแนน) 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่
คาดหวัง (10 คะแนน) 

  
รวม 20 คะแนน 

-  ผู้อ่านวยการโรงเรียน 
-  คณะกรรมการประเมิน PA    
   จากภายนอก  จ่านวน 2 คน 
 

 
การประเมินองค์ประกอบที่ 2  (10  คะแนน) 

 
ด้าน คะแนน กรรมการประเมิน 

 
ความส่าเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 
รวม 10  คะแนน 

-  ผู้อ่านวยการโรงเรียน 
-  รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหาร  4 กลุ่มงาน 
 

 
การประเมินองค์ประกอบที่ 3 (10  คะแนน) 

 
ด้าน ตัวชี้วดั กรรมการประเมิน 

 

การปฏิบัติตนในการรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
ตัวชี้วัด  1- 10 

  
รวม 10 คะแนน 

  
-  รองผู้อ่านวยการกลุ่ม   
   บริหาร 4 กลุ่มงาน 
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ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวทิยา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานตําแหน่ง 

ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ตัวชี้วดั รายละเอียด 

  
ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ

ระดับ ๑ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

๑. ดา้นการจดัการเรียนรู้     
๑.๑ น่าผลการ
วิเคราะห์ 
หลักสูตร มา
จัดท่ารายวิชา
และหน่วยการ
เรียนรู ้

น่าผลการวิเคราะห์
หลักสูตร มาจดัท่า
รายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ให้
ผู้เรียนได้ พัฒนา
สมรรถนะและการ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

น่าผลการวิเคราะห์
หลักสูตร มาจดัท่า
รายวิชาและหน่วย
การเรียนรู ้

น่าผลการวิเคราะห์
หลักสูตร มาจดัท่า
รายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตร  

น่าผลการวิเคราะห์
หลักสูตร มาจดัท่า
รายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตร ให้ผู้เรียน
ได้ พัฒนาสมรรถนะ
และการเรียนรูเ้ต็ม
ตามศักยภาพ 

น่าผลการวิเคราะห์
หลักสูตร มาจดัท่า
รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร ให้
ผู้เรียนได้ พัฒนา
สมรรถนะและการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
โดยมีการประยุกต์ ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

-แบบวิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (K P A) ทุก
รายวิชาที่สอน 
-ค่าอธิบายรายวิชา
ทุกรายวิชาที่สอน 
-โครงการสอนทุก
รายวิชาที่สอน  
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชาที่
สอน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

 ๑.๒ ปฏิบัต ิ
การสอน โดย
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

ปฏิบัติการสอนโดย
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ่า
วิชา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะ ที่สา่คัญ 
ตามหลักสูตร 

ปฏิบัติการสอนโดย
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้

ปฏิบัติการสอนโดย
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ  

ปฏิบัติการสอนโดย
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ ให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะ ที่สา่คญั 
ตามหลักสูตร 

ปฏิบัติการสอนโดย
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และสมรรถนะ 
ที่ส่าคัญ ตามหลักสูตร
โดยมีการปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกบับริบท 
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น 

- วิเคราะห์ผู้เรยีน
เป็นรายบุคคลทุก
รายวิชาทีสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมีกิจกรรมที่
หลากหลายเนน้
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
อย่างน้อย 5 
รูปแบบและมี
หลักฐานการ
บันทึกผลหลังการ
สอน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๓ จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อ่านวย
ความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียน ได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้ และท่างาน
ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียน 
ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียน 
ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้ 
และท่างานร่วมกัน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อ่านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียน ได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เรียนรู้ 
และท่างานร่วมกัน
ร่วมกัน โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับ ความแตกต่างของ
ผู้เรียน 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมกีิจกรรมเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคญั 
อย่างน้อย 5 
รูปแบบและมี
หลักฐานการบนัทึก
ผลหลังการสอน 
-แบบบันทึกการ
นิเทศของคู่สัญญา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๔ เลือก
และใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู ้

เลือกและใช้สือ่ 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้  
ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด 

เลือกและใช้สือ่ 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้  
 

เลือกและใช้สือ่ 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้  
ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู ้

เลือกและใช้สือ่ 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้  
ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด 

เลือกและใช้สือ่ 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
โดยมีการปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกบัความ
แตกต่าง ของผู้เรียน 
และท่าให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดและ สามารถ
สร้างนวัตกรรมได ้
 

-แบบรายงานการ                 
ใช้สื่อ  
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 11 

 

ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผล วัด
และประเมินผล
การเรียนรู ้

วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

วัดและประเมินผล
การเรียนรูด้้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

วัดและประเมินผล
การเรียนรูด้้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  

วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องโดยมีการ
ปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความ
แตกต่าง ของผู้เรียน 

-เครื่องมือการ
วัดผลและ
ประเมินผล 
-บันทึกหลังสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-แบบรายงาน
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาที่
สอน 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 12 

 

ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๖ จัด
บรรยากาศที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะ
การท่างาน ทักษะ 
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี

จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  

จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะ
การท่างาน ทักษะ 
การเรียนรู ้

จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะ
การท่างาน ทักษะ 
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี

จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรยีน ให้
เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท่างาน ทักษะ การ
เรียนรู้และนวตักรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีโดยมี
การปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความ
แตกต่าง ของผู้เรียน 

-บรรยายกาศใน
ห้องเรียนที่
เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 
-บรรยากาศห้อง
โฮมรูมและเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 13 

 

ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๗ อบรม
บ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม 
 

การอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม มีการ
เข้าร่วมจัดกิจกรรม
บางครั้ง   

การอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม มีการจัด
กิจกรรม บ่อยครั้ง     

มีการอบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงามมีการจัด
กิจกรรมสม่่าเสมอ  
 
 
 

มีการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทยที่
ดีงามอย่างต่อเนื่อง และ
นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ได้มีการจัดกิจกรรมทุก
ครั้งและสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการจัด
กิจกรรมคาบ
คุณธรรม 
จริยธรรม 
-การจัดกิจกรรม
โฮมรูม 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

๒. ด้านการส่งเสริมและ สนบัสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดท่า
ข้อมูล
สารสนเทศ 
จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนและ
รายวิชา 
 

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียน เพื่อใช้ ใน
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน 

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียน  

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียน เพื่อใช้ ใน
การส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ 

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียน เพื่อใช้ ใน
การส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

จัดท่าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียน เพื่อใช้ ใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนโดยมี
การปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความ
แตกต่าง ของผู้เรียน 

-รายงานการ
วิเคราะห์ผูเ้รียน
รายบุคคล 
-แบบบันทึกผล
การประเมิน
นักเรียน 
-รายงานการน่า
ข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๒ 
ด่าเนินการตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

ด่าเนินการตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล 
และประสาน ความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและ 
แก้ปัญหาผู้เรียน 
 

ท่าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล  

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล 
 

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกบัผู้เรียน
รายบุคคล และ
ประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียน 
 

ท่า และมีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล 
 และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และมีการรายงานเป็น
รายบุคคลอย่างชัดเจน 

-รายงานระบบ
แบบคัดกรอง
นักเรียน 
-รายงานการเยี่ยม
บ้าน 
-รายงานการแบบ
ประเมิน SDQ 
-รายงานการแบบ
ประเมิน EQ 
-รายงานภาวะ
ซึมเศร้า(วัยรุ่น) 
- รายงานการ
ช่วยเหลือและส่ง
ต่อนักเรียน 
 
 
 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 16 

 

ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๓ ร่วม
ปฏิบัติงาน ร่วม
ปฏิบัติงานทาง
วิชาการและ
งานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น 
ๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น 
ๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา ใน
ปริมาณที่น้อย 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น 
ๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา ใน
ปริมาณปานกลาง 
 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น 
ๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
ตามที่ได้รับ
มอบหมายทุกครั้ง 

เป็นผู้น่าในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการ
และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

-ค่าสั่งโรงเรียน 
-รายงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๔ 
ประสานความ
ร่วมมือ 
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง หรอื
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง หรอื
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียน 

ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
น้อยครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
บางครั้ง 

 

 

 

 

 

ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
บ่อยครั้ง 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
สม่่าเสมอ    

- รายช่ือผู้ปกครอง 
ภาคีเครือ 
- รายงานการ
ประชุมผู้ปกครอง 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

๓. ดา้นการพฒันาตนเอง และวิชาชพี 
   ๓.๑ พัฒนา
ตนเอง พัฒนา
ตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล
เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครูความรอบ
รู้ในเนือ้หาวิชาและ
วิธีการสอน 

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชพีครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน  โดย
มีชั่วโมงการพัฒนา
น้อยกว่า 10  ชั่วโมง 
/ ป ี

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชพีครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนโดยมี
ชั่วโมงการพัฒนา  
10 - 15 ชั่วโมง              
/ป ี

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชพีครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนโดยมี
ชั่วโมงการพัฒนา 
16-20 ชั่วโมง/ป ี
 

พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครูความรอบรูใ้น
เนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอนโดยมีชั่วโมงการ
พัฒนามากกว่า 20 
ชั่วโมง/ป ี

- เกียรติบัตรการ
อบรม 
- รายงานการ
อบรมพัฒนา 
- ภาพกิจกรรมการ
อบรมพัฒนา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

   ๓.๒ มีส่วน
ร่วมในการ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้น้อยครั้ง 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้บางครัง้ 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้บ่อยครัง้ 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้สม่ําเสมอ 
และเป็นแบบอยา่งที่ดี 

- ภาพกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
-  บันทกึการนิเทศ
ชั้นเรียนหรือการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ 
- เอกสาร การเป็น
แบบอย่างที่ดี 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต ำ่กว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 
คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่า

ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง คิดเป็น ๒ 

คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดเป็น ๔ คะแนน 

  3.3 น่า
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จาก
การพัฒนา 
ทักษะ ที่ได้จาก
การพัฒนา 
ตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ 

น่าความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนา ทักษะ ที่ได้
จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  น้อยครั้ง 
 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน บางครัง้ 

น่าความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
บ่อยครั้ง 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สม่าํเสมอ 
 
 
 
 
 

- สื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ้
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-เอกสารการ
เผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม 
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ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวทิยา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานตําแหน่ง 

ตําแหน่ง คร ู ยังไม่มีวิทยฐานะ 
ตัวชี้วดั รายละเอียด 

  
ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ

ระดับ ๑ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 
คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

๑. ดา้นการจดัการเรียนรู้     
๑.๑ สร้างและ
ห รื อ พั ฒ น า
หลักสูตร 

มีการจัดท่ารายวิชา
และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะ
และ การเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ โดยมี
การปรับประยุกต์ 
ให้สอดคล้องกบั
บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น  

มีการจัดท่ารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร  

มีการจัดท่ารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและ การ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ  

มีการจัดท่ารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและ การ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีการ
ปรับประยุกต์ ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ผู้เรียน และทอ้งถิ่น 

มีการจดัท่ารายวิชา
และหน่วยการเรียนรูใ้ห้
สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลกัสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนา
สมรรถนะและ การ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีการ
ปรับประยกุต์ ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่นและ
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจดัการเรยีนรู ้

-แบบวิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (K P A) 
ทุกรายวิชาที่สอน 
-ค่าอธิบายรายวิชา
ทุกรายวิชาที่สอน 
-โครงการสอนทุก
รายวิชาที่สอน  
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชาที่
สอน 
-รายงานการใช้
หลักสูตร 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

  ๑.๒ 
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ 
ตามหลักสูตร โดยมี
การปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกบั
บริบท ของ
สถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น 

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ 
ตามหลักสูตร  

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ 
ตามหลักสูตร โดยมี
การปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา 
ผู้เรียน และทอ้งถิ่น 

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ 
ตามหลักสูตร โดยมี
การปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา 
ผู้เรียน และทอ้งถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้ 
ท่าให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิด และ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ 

- วิเคราะห์ผู้เรยีน
เป็นรายบุคคลทุก
รายวิชาทีสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ทีค่รบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมีกิจกรรมที่
หลากหลายเนน้
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
อย่างน้อย 5 
รูปแบบและมี
หลักฐานการ
บันทึกผลหลังการ
สอน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๓ จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีการอ่านวยความ
สะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริม 
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
เรียนรู้และท่างาน 
ร่วมกัน โดยมีการ
ปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ 
ความแตกต่างของ
ผู้เรียน  

มีการอ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  

มีการอ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริม ผูเ้รียน
ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน  

มีการอ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริม ผูเ้รียน
ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน โดยมี
การปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ ความ
แตกต่างของผู้เรียน  

มีการอ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริม ผูเ้รียน
ไดพ้ัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน โดยมี
การปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ ความ
แตกต่างของผู้เรียน 
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจดัการเรยีนรู้ ท่า
ให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมีกิจกรรม
เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ อย่างนอ้ย 
5 รูปแบบและมี
หลักฐานการ
บันทึกผลหลังการ
สอน 
- แบบบันทึกการ
นิเทศของคู่สัญญา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

      ๑.๔ สร้าง
และหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู ้

มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความ
แตกต่าง ของ
ผู้เรียน และท่าให้
ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดและ สามารถ
สร้างนวัตกรรมได ้
 

มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้ 

มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้  

มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับความแตกต่าง 
ของผู้เรียน และท่าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และ สามารถสร้าง
นวัตกรรมได ้
 

มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับความแตกต่าง 
ของผู้เรียน และท่าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และ สามารถสร้าง
นวัตกรรมได้สามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
และท่าให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและ
สามารถสร้าง
นวัตกรรมได ้
 
 

-ทะเบียนสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้
-แบบรายงานการ                 
ใช้สื่อ  
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-ข้อมูลการเผยแพร่
สื่อนวัตกรรม 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

มีการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
 

การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การเรียนรู ้

การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
มาใช้แก้ไขปญัหาการ
จัดการเรียนรู ้

-เครื่องมือการ
วัดผลและ
ประเมินผล 
-บันทึกหลังสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-แบบรายงาน
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาที่
สอน 
 
 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 26 

 

ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

มีการศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

มีการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์ 

มีการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์เพื่อ
แก้ปัญหา หรือ  

มีการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์เพื่อ
แก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

มีการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์เพื่อ
แก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน มาใชแ้ก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
 
 

-หลักฐานการ
ด าเนินการแก้ปัญหา
การจดัการเรยีนรู้
ของนกัเรียน 
-หลักฐานการน า
นวัตกรรมไปใช้
แก้ปัญหาของผูเ้รียน
ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ 
-รายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 27 

 

ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.7 จัด
บรรยากาศที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

มีการจัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะ
การท่างาน ทักษะ 
การเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี
 

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท่างาน ทักษะ การ
เรียนรู้และนวตักรรม  

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท่างาน ทักษะ การ
เรียนรู้และนวตักรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี 
 

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท่างาน ทักษะ การ
เรียนรู้และนวตักรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี
รวมถงึเป็นผู้น่าในด้าน
การจดับรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้
 
 

-บรรยายกาศใน
ห้องเรียนที่
เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 
-บรรยากาศห้อง
โฮมรูมและเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.8 อบรม
และพัฒนา
คุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม  
 
 
 
 

การอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม 
มีการเข้าร่วมจัด
กิจกรรมบางครั้ง   

การอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม 
มีการจัดกิจกรรม 
บ่อยครั้ง     

มีการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม
มีการจัดกิจกรรม
สม่่าเสมอ  
 
 
 

มีการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม
อย่างต่อเนื่อง และ
นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติได้มีการจัด
กิจกรรมทุกครัง้และ
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการจัด
กิจกรรมคาบ
คุณธรรม จริยธรรม 
-การจัดกิจกรรม
โฮมรูม 
-ข้อมูลการอบรม
นักเรียนหน้าเสาธง 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

๒. ด้านการส่งเสริมและ สนบัสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดท่า
ข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนและ
รายวิชา 
 

มีการจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

มีการจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา  

มีการจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา เพื่อใช้
ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา เพื่อใช้
ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

มีการจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา เพื่อใช้
ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

-รายงานการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
-แบบบันทึกผลการ
ประเมินนักเรียน 
-รายงานการน่า
ข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๒ 
ด่าเนินการตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

มีการใช้ขอ้มูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
 

ท่าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล  

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล 
 

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน 
 

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล 
 และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อยา่งเป็นระบบ 
และมีการรายงานเป็น
รายบุคคลอย่าง
ชัดเจน 

-รายงานระบบ
แบบคัดกรอง
นักเรียน 
-รายงานการเยี่ยม
บ้าน 
-รายงานการแบบ
ประเมิน SDQ 
-รายงานการแบบ
ประเมิน EQ 
-รายงานภาวะ
ซึมเศร้า(วัยรุ่น) 
- รายงานการ
ช่วยเหลือและส่ง
ต่อนักเรียน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๓ 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการและ
งานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น 
ๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ของสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ใน
ปริมาณที่นอ้ย 
 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ของสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
ในปริมาณปานกลาง 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ของสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามที่
ได้รับมอบหมายทุก
ครั้ง 
 

เป็นผู้น่าในงานทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ของสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

- ค่าสั่งโรงเรียน 
-รายงานโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๔ 
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียน 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนน้อยครัง้ 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนบางครั้ง 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนบ่อยครั้ง 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนสม่่าเสมอ    

- รายช่ือผู้ปกครอง 
ภาคีเครือ 
- รายงานการ
ประชุมผู้ปกครอง 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

๓. ดา้นการพฒันาตนเอง และวิชาชพี 
   ๓.๑ พัฒนา
ตนเอง อย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน 
 

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน  โดย
มีชั่วโมงการพัฒนา
น้อยกว่า 10  ชั่วโมง 
/ ปี 

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนโดยมี
ชั่วโมงการพัฒนา  
10 - 15 ชั่วโมง              
/ปี 

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนโดยมี
ชั่วโมงการพัฒนา 
16-20 ชั่วโมง/ปี 
 

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนโดยมี
ชั่วโมงการพัฒนา 
มากกว่า 20 ชั่วโมง/
ปี 

- เกียรติบัตรการ
อบรม 
- รายงานการ
อบรมพัฒนา 
- ภาพกิจกรรมการ
อบรมพัฒนา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๓.๒ มีส่วน
ร่วมในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้น้อยครั้ง 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
บางครั้ง 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้บ่อยครัง้ 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้สม่ําเสมอ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

- ภาพกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
-  บันทกึการนิเทศ
ชั้นเรียนหรือการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ 
- เอกสาร การเป็น
แบบอย่างที่ดี 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

  3.3 น่า
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จาก
การพัฒนา 
ตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ 

น่าความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรยีนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
และการพฒันา
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้น้อยครั้ง 
 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูบ้างครั้ง 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูบ้่อยครั้ง 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูส้ม่ําเสมอ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
 

- สื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-เอกสารการ
เผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม/ การ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวทิยา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานตําแหน่ง 

ตําแหน่ง คร ู วิทยฐานะครูชาํนาญการ 
ตัวชี้วดั รายละเอียด 

  
ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ

ระดับ ๑ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

๑. ดา้นการจดัการเรียนรู้     
๑.๑ สร้างและ
ห รื อ พั ฒ น า
หลักสูตร 

มีการจัดท่ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง กับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาสมรรถนะและ
การเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีการ
พัฒนารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น และสามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดท่ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร  

จัดท่ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร และได้มี
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและการ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ  

จัดท่ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลกัสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนา
สมรรถนะและการ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีการ
พัฒนารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น และ
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจดัการเรยีนรู ้

จัดท่ารายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ โดยมี
การพัฒนารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น และสามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นผู้น่าในการ
สร้างหลักสูตร 

-แบบวิเคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (K P A) ทุก
รายวิชาที่สอน 
-ค่าอธิบายรายวิชา
ทุกรายวิชาที่สอน 
-โครงการสอนทุก
รายวิชาที่สอน  
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชาที่
สอน 
-รายงานการใช้
หลักสูตร 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๑.๒ 
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ่า
วิชา คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ 
ตามหลักสูตร โดยมี
การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถแก้ไขปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้ 
ท่าให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิด และ
ค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสร้าง
แรงบันดาลใจ 

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ 
ตามหลักสูตร  

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ ตาม
หลักสูตร หลกัสูตร โดย
มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทีส่ามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ ตาม
หลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในการจดัการ
เรียนรู้ ท่าให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิด และ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ 

เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ่าวิชา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส่าคัญ ตาม
หลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในการจดัการ
เรียนรู้ ท่าให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิด และ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจและเป็นที่
ยอมรับของเพื่อนครู 

- วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลทุก
รายวิชาทีสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมกีิจกรรมที่
หลากหลายเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคญั 
อย่างน้อย 5 รูปแบบ
และมีหลักฐานการ
บันทึกผลหลังการ
สอน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

๑.๓ จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีการอ่านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน โดยมี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ ท่าให้
ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
และสร้างแรงบันดาล
ใจ 

อ่านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ   

อ่านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน โดยมี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในการจดัการ
เรียนรู ้

อ่านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน โดยมี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในการจดัการ
เรียนรู้ ท่าใหผู้้เรียนมี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ 

อ่านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เรียนรู้
และท่างาน ร่วมกัน 
โดยมีการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ ท่าให้
ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดย
สามารถเป็นแบบอย่าง
ในการจัดการเรยีนการ
สอนได้และเป็นที่
ยอมรับของเพื่อนครู
และผู้เรียน 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมกีิจกรรมเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคญั 
อย่างน้อย 5 รูปแบบ 
และมีหลักฐานการ
บันทึกผลหลังการ
สอน 
-แบบบันทึกการ
นิเทศของคู่สัญญา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

      ๑.๔ 
สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
และแหล่ง
เรียนรู ้

มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
สามารถแก้ไขปัญหา
ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และท่าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้าง
นวัตกรรมได ้
 

สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  

สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้  
 

สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
สามารถแก้ไขปัญหา
ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และท่าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้าง
นวัตกรรมได ้
 

สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
สามารถแก้ไขปัญหา
ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และท่าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้าง
นวัตกรรมไดเ้ป็นที่
ยอมรับของเพื่อนครู
และนักเรียน 

-ทะเบียนสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้
-แบบรายงานการ                 
ใช้สื่อ  
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-ข้อมูลการเผยแพร่
สื่อนวัตกรรม 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๑.๕ วัด
และ
ประเมินผล
การเรียนรู ้

มีการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ มาใช้แก้ไข
ปัญหาการจัดการ
เรียนรู ้
 

วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู้  

วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง  

วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และน่า
ผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
มาใช้แก้ไขปญัหาการ
จัดการเรียนรู ้
 

วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างตอ่เนื่อง 
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และน่า
ผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
มาใช้แก้ไขปญัหาการ
จัดการเรียนรู้สง่ผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 

-เครื่องมือการวัดผล
และประเมินผล 
-บันทึกหลงัสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาที่สอน 
 
 

 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 41 

 

ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือ
พัฒนาการ
เรียนรู ้

มีการศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และน่าผล
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์มาใช้
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
 

ศึกษา วิเคราะห์ หรือ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา  

ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน  

ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และน่าผล
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์มาใช้
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
 

ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และน่าผล
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์มาใช้
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูสู้่การวิจัยในช้ัน
เรียน 

-หลกัฐานการ
ด าเนินการแก้ปัญหา
การจดัการเรยีนรู้
ของ 
-หลักฐานการน า
นวัตกรรมไปใช้
แก้ปัญหาของผูเ้รียน
ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ 
-รายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๑.7 จัด
บรรยากาศที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

มีการจดับรรยากาศที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกตา่ง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ สร้างแรง
บันดาลใจ ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทกัษะการท่างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 
 

จดับรรยากาศที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกตา่ง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 

จัดบรรยากาศที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกตา่ง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้  
 

จัดบรรยากาศที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกตา่ง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ สร้างแรง
บันดาลใจ ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทกัษะการท่างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 
 

จัดบรรยากาศที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความแตกต่างผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล สามารถ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
สร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกดิ
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทกัษะการท่างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีรวมถึงเป็น
ผู้น่าในด้านการจัด
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

-บรรยายกาศใน
ห้องเรียนที่เหมาะสม
กับรายวิชาที่สอน 
-บรรยากาศห้องโฮม
รูมและเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๑.8 อบรม
และพัฒนา
คุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

มีการอบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม 
โดยค่านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และ
สามารถแก้ไขปัญหา
ผู้เรียน 

การอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม 
มีการเข้าร่วมจัด
กิจกรรมบางครั้ง   

การอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม 
มีการจัดกิจกรรม 
บ่อยครั้ง     

มีการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม
มีการจัดกิจกรรม
สม่่าเสมอ  
 
 
 

มีการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทย
ที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง 
และนักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติได้มีการจัด
กิจกรรมทุกครัง้และ
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการจัด
กิจกรรมคาบ
คุณธรรม จริยธรรม 
-การจัดกิจกรรม
โฮมรูม 
-ข้อมูลการอบรม
นักเรียนหน้าเสาธง 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

๒. ด้านการส่งเสริมและ สนบัสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดท่า
ข้อมูล
สารสนเทศ
ของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
โดยมีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนหรือรายวิชา  

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจบุัน 

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจบุัน
และน่าข้อมูลไปใช้ใน
การแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจบุันและ
น่าข้อมูลไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพและมีการ
รายงานการน่าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

-รายงานการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
-แบบบันทึกผลการ
ประเมินนักเรียน 
-รายงานการน่า
ข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการแก้ปญัหา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๒.๒ 
ด่าเนินการ
ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

มีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหา
ผู้เรียน 
 

ท่าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล  

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล 
 

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน 
 

ท่า และมีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล 
 และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และมีการรายงานเป็น
รายบุคคลอย่างชัดเจน 

-รายงานระบบแบบ
คัดกรองนักเรียน 
-รายงานการเยี่ยม
บ้าน 
-รายงานการแบบ
ประเมิน SDQ 
-รายงานการแบบ
ประเมิน EQ 
-รายงานภาวะ
ซึมเศร้า(วัยรุ่น) 
- รายงานระบบ
สุขภาพ 
- รายงานการ
ช่วยเหลือและส่งต่อ
นักเรียน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๒.๓ 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการและ
งาน 
อื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอื่น 
ๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

ร่วมปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่างๆทาง
วิชาการและงานอื่น 
ๆ ตามค่าสั่งของ
สถานศึกษาใน
ปริมาณที่น้อย 

ร่วมปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่างๆทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ตามค่าสั่งของ
สถานศึกษาใน
ปริมาณปานกลาง 

ร่วมปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่างๆทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ตามค่าสั่งของ
สถานศึกษาตามที่
ได้รับมอบหมายทุก
ครั้ง 

เป็นผู้น่าหรือหัวหน้า
กิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่างๆทางวิชาการและ
งานอื่น ๆ ตามค่าสั่ง
ของสถานศึกษา 

-ค่าสั่งโรงเรียน 
-รายงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๒.๔ 
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย 
และหรือ
สถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนน้อยครัง้ 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนบางคร้ง 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนบ่อยครั้ง 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย สมาชิก
เครือข่าย และ
ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรยีน
อย่างสม่่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีคณะกรรมการ
เครือข่ายในห้อง 
-รายงานการ
ประชุมผู้ปกครอง 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

๓. ดา้นการพฒันาตนเอง และวิชาชพี 
   ๓.๑ พัฒนา
ตนเอง อย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชพีครูและ
ความรอบรูใ้น
เนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน และน่าผลการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจดัการเรยีนรู้ที่มี
ผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาตนเองอยา่งเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูและ 
ความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน และน่าผลการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน  โดย
มีชั่วโมงการพัฒนาน้อย
กว่า 10  ชั่วโมง / ปี 
 

การพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือ
การศึกษาสมรรถนะทาง
วิชาชีพครูและความ
รอบรู้ ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน และน่า
ผลการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพมาใช้
ในการจัดการเรยีนรู้ที่มี
ผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
โดยมีชั่วโมงการพัฒนา 
10 -15 ชัว่โมง / ปี 
 

มีการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูและความ
รอบรูใ้นเนื้อหาวชิาและ
วิธีการสอน และน่าผล
การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน  โดย
มีชั่วโมงการพัฒนา  
 16-20 ชั่วโมง/ปี 
 

มีการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชพีครูและ
ความรอบรูใ้น
เนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน และน่าผลการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจดัการเรยีนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรยีน  โดย
มีชั่วโมงการพัฒนา
มากกว่า 20 ชัว่โมง /ป ี

- เกียรติบัตรการ
อบรม 
- รายงานการอบรม
พัฒนา 
- ภาพกิจกรรมการ
อบรมพัฒนา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

   ๓.๒ มีส่วน
ร่วมในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ น้อยครั้ง 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้ 
บางครั้ง 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  
บ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
สม่ําเสมอ 

- ภาพกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
-  บันทกึการนิเทศ
ชั้นเรียนหรือการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ 
- เอกสาร การเป็น
แบบอย่างที่ดี 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวัง

มาก คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

  

  3.3 น่า
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้
จากการ
พัฒนา ตนเอง
และวิชาชีพมา
ใช ้

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน 
 

น่าความรู ้
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน
น้อยครั้ง 
 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน
บางครั้ง 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
บ่อยครั้ง 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
สม่ําเสมอ 
 

- สื่อ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-เอกสารการ
เผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม/ การ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวทิยา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานตําแหน่ง 

ตําแหน่ง คร ู วิทยฐานะครูชาํนาญการพเิศษ 
ตัวชี้วดั รายละเอียด 

  
ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ

ระดับ ๑ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 
คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

๑. ดา้นการจดัการเรียนรู้     
๑.๑ สร้างและ
ห รื อ พั ฒ น า
หลักสูตร 

ริเริ่ม พัฒนารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น สามารถแก้ไข
ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะ และ
การเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ ส่งผลให้
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

ริเริ่ม พัฒนารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัด หรือผล
การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น  

ริเริ่ม พัฒนารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัด หรือผล
การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น สามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะ และการ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ  

ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น สามารถแก้ไข
ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะ และ
การเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ ส่งผลให้
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสร้าง
และหรือพัฒนาหลักสูตร 

ริเริ่ม พัฒนารายวชิาและ
หน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู ้และตวัชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตร บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น สามารถแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อใหผู้้เรียนได้พฒันา
สมรรถนะ และการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้
คุณภาพการจดัการเรียนรู้
สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่
ดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสตูรรวมถึงเป็น
ที่ปรึกษาด้านการสร้างและ
หรือพัฒนาหลกัสูตร 

-แบบวเิคราะห์
หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรูแ้ละตวัชี้วัด 
(K P A) ทุกรายวิชาที่
สอน 
-ค่าอธิบายรายวิชาทุก
รายวิชาที่สอน 
-โครงการสอนทุก
รายวิชาที่สอน  
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอยา่ง
น้อย 1 รายวิชาที่
สอน 
-รายงานการใช้
หลักสูตร 
-หลกัฐานการเป็น
แบบอย่างที่ดีและการ
เป็นที่ปรึกษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๒ 
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

ริเริ่ม คิดค้น การ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ สามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะ
ที่ส่าคัญ ตามหลักสูตร มี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ และเป้น
แบบอย่างที่ดีในการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

ริเริ่ม คิดค้น การ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ สามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น  

ริเริ่ม คิดค้น การ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ สามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะ
ที่ส่าคัญ ตามหลักสูตร มี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  

ริเริ่ม คิดค้น การ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ สามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะ
ที่ส่าคัญ ตามหลักสูตร มี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ และเป้น
แบบอย่างที่ดีในการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

ริเริ่ม คิดค้น การ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ สามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ่าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะ
ที่ส่าคัญ ตามหลักสูตร มี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ และเป้น
แบบอย่างที่ดีในการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้รวมถึงเป็นที่
ปรึกษาด้านออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

- วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลทุก
รายวิชาทีสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
อย่างน้อย 5 
รูปแบบและมี
หลักฐานการบันทึก
ผลหลังการสอน 
-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
การเป็นที่ปรึกษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

๑.๓ จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนานวัตกรรม 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ ท่าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เรียนรู้
และท่างาน ร่วมกัน 
มีกระบวนการคิด
และค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
และสร้างแรงบันดาล
ใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนานวัตกรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ ท่าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนานวัตกรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ ท่าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน มี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนานวัตกรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ ท่าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน มี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนานวัตกรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ ท่าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และ
ท่างาน ร่วมกัน มี
กระบวนการคิดและ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้าน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

-แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครบ
องค์ประกอบอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
พร้อมมกีิจกรรม
เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ อย่างน้อย 
5 รูปแบบ 
และมีหลักฐานการ
บันทึกผลหลังการ
สอน 
-แบบบันทึกการ
นิเทศของคู่สัญญา 
-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างทีด่ีและ
การเป็นที่ปรกึษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

      ๑.๔ สร้าง
และหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู ้

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
สามารถแก้ไขปัญหา
ในการเรียนรูข้อง
ผู้เรียน และท่าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ สามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
เรียนรูข้องผู้เรียน  

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ สามารถ
แก้ไขปัญหาในการ
เรียนรูข้องผู้เรียน 
และท่าใหผู้้เรียนมี
ทักษะการคิดและ
สามารถสร้าง
นวัตกรรมได้  

มีการริเริ่ม คิดคน้ และ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
และท่าให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและ
สามารถสร้างนวัตกรรม
ได้ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการสร้างและ
หรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 

มีการริเริ่ม คิดคน้ และ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ 
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
และท่าให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและ
สามารถสร้างนวัตกรรม
ได้ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการสร้างและ
หรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมรวมถงึเป็นที่
ปรึกษาด้านการสร้าง
และหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู ้

-ทะเบียนสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้
-แบบรายงานการ                 
ใช้สื่อ  
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-ข้อมูลการเผยแพร่
สื่อนวัตกรรม 
-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างทีด่ีและ
การเป็นที่ปรกึษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจรงิ 
ด้วยวิธกีารที่
หลากหลายเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
มาใช้แก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการเรียนรู ้

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้  

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
มาใช้แก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
มาใช้แก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างที่ดีใน
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

การริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
มาใช้แก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างที่ดีใน
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้รวมถึง
เป็นที่ปรึกษาด้านวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

-เครื่องมือการ
วัดผลและ
ประเมินผล 
-บันทึกหลงัสอน 
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาที่
สอน 
-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างทีด่ีและ
การเป็นที่ปรกึษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

การริเริ่ม คิดคน้ 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และน่าผล
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์มาใช้
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น และ
เป็นแบบอย่างที่ดี ใน
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการเรียนรู ้

การริเริ่ม คิดคน้ 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน  

การริเริ่ม คิดคน้ 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และ
น่าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ มาใช้แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น  

การริเริ่ม คิดคน้ 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และ
น่าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ มาใช้แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการศกึษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

การริเริ่ม คิดค้น 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน และ
น่าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
มาใช้แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้สูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างที่ดี ใน
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้รวมถึง
เป็นที่ปรึกษาด้านศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

-หลักฐานการ
ด าเนินการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้
ของ 
-หลักฐานการน า
นวัตกรรมไปใช้
แก้ปัญหาของผู้เรียน
ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ 
-รายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างทีด่ีและ
การเป็นที่ปรกึษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.7 จัด
บรรยากาศที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

มีการริเริ่ม คิดคน้ และ
พัฒนาการจัด
บรรยากาศที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความ
แตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
และสร้างแรงบันดาล
ใจ ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกดิ
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทกัษะการท่างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และเป็น
แบบอย่างทีด่ีในการจดั
บรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนาการจัด
บรรยากาศที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่าง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้  

มีการรเิริ่ม คิดค้น 
และพัฒนาการจัด
บรรยากาศที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่าง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ และสร้าง
แรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท่างาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี  

มีการริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนาการจัดบรรยากาศ
ที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่างผู้เรียน
เป็นรายบุคคล สามารถ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
และสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการท่างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

มีการริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนาการจัดบรรยากาศ
ที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่างผู้เรียน
เป็นรายบุคคล สามารถ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
และสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการท่างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนเรียนรู้
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้าน
จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 

-บรรยายกาศใน
ห้องเรียนที่
เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 
-บรรยากาศห้อง
โฮมรูมและเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างทีด่ีและ
การเป็นที่ปรกึษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๑.8 อบรม
และพัฒนา
คุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม 
โดยริเริ่ม คิดคน้และ
พัฒนารูปแบบการ
ด่าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 
ค่านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และ
สามารถแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรยีนได้ 
และเป็นแบบอย่างที่
ดีในการอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแบบอย่างที่ดี 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการเรียนรู ้

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และน่าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาการเรียนรู ้
 

- รายงานการจัด
กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม 
- การจัด 
classroom 
meeting 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

๒. ด้านการส่งเสริมและ สนบัสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดท่า
ข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนและ
รายวิชา 
 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
โดยมีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจบุัน  

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจบุัน 
เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหา  

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจบุัน 
เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

มีการริเริ่ม คิดค้น 
และพัฒนารูปแบบ
การจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจบุัน 
เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
รวมถึงเป็นที่ปรึกษา
ด้านจัดท่าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 

-รายงานการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
-แบบบันทึกผลการ
ประเมินนักเรียน 
-รายงานการน่า
ข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
การเป็นที่ปรึกษา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๒ 
ด่าเนินการตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

มีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหา
ผู้เรียน และริเริ่ม
โครงการหรือจัด
กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ท่าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล  

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล 
 

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน 
 

ท่า และมีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล 
 และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีสว่น
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน
อยา่งเป็นระบบ 
และมีการรายงานเป็น
รายบุคคลอย่าง
ชัดเจน 

-รายงานระบบ
แบบคัดกรอง
นักเรียน 
-รายงานการเยี่ยม
บ้าน 
-รายงานการแบบ
ประเมิน SDQ 
-รายงานการแบบ
ประเมิน EQ 
-รายงานภาวะ
ซึมเศร้า(วัยรุ่น) 
- รายงานการ
ช่วยเหลือและส่ง
ต่อนักเรียน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๓ 
ปฏิบัติงาน 
วิชาการและ
งานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอ่ืน 
ๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบ
หรือแนวทางการ
ด่าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
และเป็นแบบอย่างที่
ดี 
 

ร่วมปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่างๆทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ตามค่าสั่งของ
สถานศึกษาใน
ปริมาณที่น้อย 

ร่วมปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่างๆทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ตามค่าสั่งของ
สถานศึกษาใน
ปริมาณปานกลาง 

ร่วมปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่างๆทาง
วิชาการและงานอื่น ๆ 
ตามค่าสั่งของ
สถานศึกษาตามที่
ได้รับมอบหมายทุก
ครั้งและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

เป็นผู้น่าหรือหัวหน้า
กิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่างๆทางวิชาการและ
งานอื่น ๆ ตามค่าสั่ง
ของสถานศึกษาและ
เป็นแบบอย่างที่ดี 

-ค่าสั่งโรงเรียน 
-รายงาน
โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ 
-หลักฐานการเป็น
แบบอย่างที่ดี 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๒.๔ 
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน เป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 
 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนน้อยครัง้ 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนบางคร้ง 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนบ่อยครั้ง 

ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย สมาชิก
เครือข่าย และ
ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรยีน
อย่างสม่่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีคณะกรรมการ
เครือข่ายในห้อง 
-รายงานการ
ประชุมผู้ปกครอง 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

๓. ดา้นการพฒันาตนเอง และวิชาชพี 
   ๓.๑ พัฒนา
ตนเอง อย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูและ
ความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

มีการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การศึกษาสมรรถนะทาง
วิชาชีพครูและความรอบ
รู้ในเนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน โดยมีชั่วโมง
การพัฒนาตนเอง   น้อย
กว่า 10  ชั่วโมง / ปี 
 

มีการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครูและความรอบ
รู้ในเนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน โดยมีชั่วโมง
การพัฒนา 10 - 15 
ชั่วโมง /ปี 

มีการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครูและความรอบ
รู้ในเนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน และเป็น
แบบอย่างที่ดีโดยมี
ชั่วโมงการพัฒนาตนเอง     
16-20 ชั่วโมง / ปี 

มีการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครูและความรอบ
รู้ในเนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน และเป็น
แบบอย่างที่ดีโดยมี
ชั่วโมงการพัฒนาตนเอง
มากกว่า 20 ชั่วโมง / ปี 
 
 

- เกียรติบัตรการ
อบรม 
- รายงานการอบรม
พัฒนา 
- ภาพกิจกรรมการ
อบรมพัฒนา 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

   ๓.๒ มีส่วน
ร่วมในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วม และเป็น
ผู้น่าในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและสร้าง
นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้และเปน็
แบบอย่างที่ดี 
 

ส่วนร่วม และเป็น
ผู้น่าในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและสร้าง
นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้น้อยครั้ง 
 

มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพภายใน
สถานศึกษา เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสร้าง
นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้ บางครั้ง 

มีส่วนร่วม และเป็น
ผู้น่าในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ ภายใน
สถานศึกษา เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสร้าง
นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้บ่อยครัง้ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

มีส่วนร่วม และเป็น
ผู้น่าในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อแก้ไขปัญหาและ
สร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้ สม่ําเสมอ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

- ภาพกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
-  บันทกึการ
นิเทศชั้นเรียน
หรือการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ 
- เอกสาร การ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตัวชี้วดั รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง 

ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังมาก 

คิดเป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง 
ปฏิบัติได้ตามระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 

๓ คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวัง คิด
เป็น ๔ คะแนน 

  3.3 น่า
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จาก
การพัฒนา 
ตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน 
และเปน็แบบอย่างที่
ดี 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน น้อย
ครั้ง 
 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
บางครั้ง 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน  
บ่อยครั้งและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

น่าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
สม่ําเสมอและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

- สื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ้
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-เอกสารการ
เผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม/ การ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวทิยา 
องค์ประกอบที่ 3  การประเมินการปฏิบตัตินในการรกัษาวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

1.  ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของประเทศ อันได้แก่ 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

พิจารณาจาก 
เข้าร่วมกิจกรรมส่าคัญๆ
ทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่จัดขึ้น 
ภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์กร    น้อย
ครั้ง 

ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

พิจารณาจาก 
การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่าคัญๆ เกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ ที่จัดขึ้น 
ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร บางครั้ง    

ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

พิจารณาจาก 
การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่าคัญๆ เกี่ยวกับชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์
และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ที่จัดขึ้น 
ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร  
บ่อยครั้ง 

ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

พิจารณาจาก 
การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่าคัญๆ เกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ที่จัดขึ้น 
ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร  
สม่ําเสมอ 

- ภาพการเข้าร่วม
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยทั้ง  
ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร     
- โครงการที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

2.  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส่านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส่านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส่านึก
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
น้อยครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส่านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส่านึก
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา บางครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส่านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส่านึก
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา บ่อยครั้ง 
 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส่านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส่านึก
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สม่ําเสมอ 
 

-  สา่เนา กพ. 7  
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

3.  มีความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และ
กระท่าในสิ่งทีถู่กต้อง 
ชอบธรรม 

มีความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการเป็นผู้มี
ความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม  น้อยครั้ง 

มีความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการเป็นผู้มี
ความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม  บางครัง้ 

มีความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการเป็นผู้มี
ความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม  บ่อยครั้ง 

มีความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการเป็นผู้มี
ความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระท่า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม  สม่ําเสมอ 

-  ภาวะ การเป็น
ผู้น่าในการท่างาน 
การด่าเนินงาน
กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ  
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

4.  มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการเป็นผู้มี
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง  น้อย
ครั้ง 

มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 
 

พิจารณาจาก 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง  
บางครั้ง 

มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 
 

พิจารณาจาก 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง  
บ่อยครั้ง 
 

มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 
 

พิจารณาจาก 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค่านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 
สม่ําเสมอ 
 

-  พฤติกรรมความ
การเสียสละ  
ความทุ่มเท  และ
การมีจิตอาสาใน
การปฏิบัติงานทั้ง
ที่เป็นงานตาม
หน้าที่  งาน
นโยบาย  งาน
พิเศษและงานอื่นๆ
ของโรงเรียน 
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

5.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
 

พิจารณาจาก 
ผลสมัฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน ความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
น้อยครั้ง 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
 

พิจารณาจาก 
ผลสมัฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน ความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
บางครั้ง 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
 

พิจารณาจาก 
ผลสมัฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน ความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
บ่อยครั้ง 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
 

พิจารณาจาก 
ผลสมัฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน ความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
โดยค่านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่าคัญ 
สม่ําเสมอ 

-  ความส่าเร็จของ
การปฏิบัติงาน
จัดการเรียนการ
สอน  การ  การ
ด่าเนินงาน
กิจกรรม โครงการ 
และงานพิเศษ
ต่างๆของโรงเรียน 
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

6.  ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ผู้เรียนแลผู้รับบริการ
ทุกคน โดยไม่เท่า
เทียมกัน  โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ น้อยครั้ง 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ผู้เรียนแลผู้รับบริการ
ทุกคน โดยไม่เท่า
เทียมกัน  โดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิบางครัง้ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ผู้เรียนแลผู้รับบริการ
ทุกคน โดยไม่เท่า
เทียมกัน  โดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิบ่อยครั้ง 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ผู้เรียนแลผู้รับบริการ
ทุกคน โดยไม่เท่า
เทียมกัน  โดยไม่เลือก
ปฏิบัตสิม่ําเสมอ 

-  พฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานและ
การถูกร้องเรียน 
- ส่าเนา กพ.7 
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

7.  ด่ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทาง
การศึกษา 

ด่ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร  
ทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติตน  เป็น
แบบอย่างที่ดีเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร  ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทาง
การศึกษา  น้อยครั้ง 

ด่ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร  
ทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติตน  เป็น
แบบอย่างที่ดีเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร  ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทาง
การศึกษา บางครั้ง 

ด่ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร  
ทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติตน  เป็น
แบบอย่างที่ดีเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์ทีดี่
ขององค์กร  ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทาง
การศึกษา บ่อยครั้ง 

ด่ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร  
ทางการศึกษา 
 

พิจารณาจาก 
การปฏิบัติตน  เป็น
แบบอย่างที่ดีเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร  ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทาง
การศึกษา  สม่ําเสมอ 

- พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์
ขององค์กร 
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

8.  เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ค่านึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 

เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ค่านึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรม การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ค่านึงถงึสิทธิ
เด็ก และยอมรบัความ
แตกต่างของบุคคล 
น้อยครั้ง 

เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ค่านึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรม การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ค่านึงถงึสิทธิ
เด็ก และยอมรบัความ
แตกต่างของบุคคล 
บางครั้ง 

เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ค่านึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรม การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ค่านึงถงึสิทธิ
เด็ก และยอมรบัความ
แตกต่างของบุคคล 
บ่อยครั้ง 

เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ค่านึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรม การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ค่านึงถงึสิทธิ
เด็ก และยอมรบัความ
แตกต่างของบุคคล 
สม่ําเสมอ 

- พฤติกรรมและ
ข้อมูลการเคารพ
ศักดิศ์รีความเป็น
มนุษย์ ค่านึงถงึ
สิทธิเด็ก และ
ยอมรับความ
แตกต่างของ
บุคลากร 
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ข้อที ่ รายละเอียด 
  

ระดับผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย หมายเหต ุ
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติ

ได้ต่่ากว่าระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิด

เป็น 1 คะแนน 

ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ต่่ากว่าระดับการ

ปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 
๒ คะแนน 

ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้ตามระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง คิดเป็น ๓ 
คะแนน 

ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติ
ได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ 
คะแนน 

9.  ยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการยึดถือ
และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  น้อยครั้ง 

ยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการยึดถือ
และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ บางครั้ง 

ยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการยึดถือ
และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ บ่อยครั้ง 
 

ยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการยึดถือ
และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  สม่ําเสมอ 

- ข้อมลูการปฏิบัติ
ตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
-  การปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงของ
องค์กรว่าด้วยเรื่อง
การปฏิบัติงานและ
การแต่งกาย 

 

10.  มีวินัยและการรักษา
วินัย 

มีวินัยและการรักษา
วินัย 

 
พิจารณาจาก 

พฤติกรรมการรักษา
วินัยและการมีวินัย 
น้อยครั้ง 

มีวินัยและการรักษา
วินัย 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการรักษา
วินัยและการมีวินัย 
บางครั้ง 

มีวินัยและการรักษา
วินัย 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการรักษา
วินัยและการมีวินัย 
บ่อยครั้ง 

มีวินัยและการรักษา
วินัย 
 

พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการรักษา
วินัยและการมีวินัย 
สม่ําเสมอ 

- ข้อมลูการลง
เวลาปฏิบัติงาน 
- ข้อมลูการลาทุก
ประเภท 
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รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของลูกจ้างประจําและลกูจ้างชั่วคราว 
โรงเรียนสตูลวทิยา 

 
เกณฑก์ารประสทิธิผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งประจํา 

เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

1. เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น มีผลการประเมินระหว่าง   90 - 100  คะแนน 
2. เลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น มีผลการประเมินระหว่าง  60 -89  คะแนน 
3. ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น มีผลการประเมินต่่ากว่า   60  คะแนน 

 
 

เกณฑก์ารประสทิธิผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งชั่วคราว 
เพื่อการต่อ /ไม่ต่อสัญญาจ้าง 

 
1. การปฏิบัติงานระดับดีเด่น  มีผลการประเมินระหว่าง  90 –100 คะแนน   
2. การปฏิบัติงานระดับดี  มีผลการประเมิน ระหว่าง  80 -89  คะแนน 
3. การปฏิบัติงานระดับยอมรับได้  มีผลการประเมิน ระหว่าง  70 -79 คะแนน 
4. การปฏิบัติงานระดับปรับปรุง  มีผลการประเมินต่่ากว่า   70  คะแนน 
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คณะกรรมการประเมินประสทิธิผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งประจํา 
และลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนขั้นเงนิเดือน / การต่อหรือไม่ต่อสัญญา 

 
 

1. ดา้นผลงาน 6  ตัวชี้วดั  (60 คะแนน)    
2. ด้านคณุลักษณะการปฏบิตัิงาน 8 ตัวชีว้ัด  (40 คะแนน) 

 
                        คณะกรรมการตามคําสัง่  ประกอบด้วย 
 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียน  (ประเมินลูกจ้างประจ่าและลูกจ้างช่ัวคราวทุกต่าแหน่ง ) 
 2. รองผู้อํานวยการ 4 กลุม่งาน 
 3. หัวหน้าตึก / หัวหน้ากลุม่สาระ/ รองหวัหน้ากลุ่มสาระ /หัวหน้างาน หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย     
             (ประเมินลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวในงานที่เกี่ยวขอ้ง) 
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ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ของลูกจา้งประจํา / ลูกจ้างชัว่คราว 
ด้านที่ 1 ผลงาน (60 คะแนน) 

 
 

ตัวชีวดั ระดับคะแนน / รายละเอียดการปฏิบตังิาน 
9-10 คะแนน 

 (ดีเดน่) 
6-8 คะแนน  
(ยอมรับได้) 

ต่ํากว่า 6 คะแนน 
 (ต้องปรบัปรุง) 

1.1 ปริมาณผลงาน 
 (พิจารณาจากปริมาณ
ผลงาน เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย ข้อตกลง หรือ
มาตรฐานของงาน) 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทุกงานด้วย
ความรับผิดชอบ  เป็น
ประจ่า สม่่าเสมอ 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทุกงานด้วย
ความรับผิดชอบเป็นส่วน
ใหญ ่

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทุกงานเป็น
บางครั้ง บางคราว
หรือไม่สม่่าเสมอในการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 คุณภาพของงาน
(พิจารณาจากความ
ถูกต้อง ความครบถ้วน
ความสมบูรณ์ และความ
ประณีต หรือคุณภาพ 
อื่น ๆ) 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
คุณภาพ เกิดประสิทธิผล  
ทุกงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
คุณภาพ เกิดประสิทธิผล  
เป็นส่วนใหญ ่

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอยา่งมี
คุณภาพ เกิดประสิทธิผล  
เป็นบางครั้ง บางงาน 

1.3 ความทันเวลา 
(พิจารณาจากเวลาที่ใช้
ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ  
กับเวลาที่ก่าหนดไว้
ส่าหรับการปฏิบัติงาน 
หรือภารกิจนั้น ๆ) 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ทันตาม
เวลาที่ก่าหนดทุกครั้ง 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ทันตาม
เวลาที่ก่าหนดเป็นส่วน
ใหญ ่

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ทันตาม
เวลาที่ก่าหนดเป็น
บางครั้ง บางงาน 

1.4 ความคุ้มค่าของ
การใช้ทรพัยากร  
(พิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรที่ใชก้ับ
ผลผลิตของงาน หรือ
โครงการ) 

ใช้ ดูแล และรกัษาวัสดุ  
อุปกรณ์ และทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม 
กับผลผลิตของงาน หรือ
โครงการที่รับผิดชอบทุก
ครั้งทุกงาน 
 

ใช้ ดูแล และรกัษาวัสดุ  
อุปกรณ์ และทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม 
กับผลผลิตของงาน หรือ
โครงการที่รับผิดชอบ
เป็นส่วนใหญ่  

ใช้ ดูแล และรกัษาวัสดุ  
อุปกรณ์ และทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม 
กับผลผลิตของงาน หรือ
โครงการที่รับผิดชอบ
เป็นบางครั้ง บางงาน 
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ตัวชีวดั ระดับคะแนน / รายละเอียดการปฏิบตังิาน 
9-10 คะแนน 

 (ดีเดน่) 
6-8 คะแนน  
(ยอมรับได้) 

ต่ํากว่า 6 คะแนน 
 (ต้องปรบัปรุง) 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทีป่ฏิบตัิได้  
(พิจารณาจากผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ของผลงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค/์ ของงาน) 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
คุณภาพ  สอดคล้องกับ
เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงานทุก
งานและทุกครั้ง 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
คุณภาพ  สอดคล้องกับ
เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน
เป็นส่วนใหญ ่

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
คุณภาพ  สอดคล้องกับ
เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน
เป็นบางครั้ง บางงาน 

1.6 องค์ประกอบอื่น ๆ  
 (พิจารณาจากความ
ตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ 
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย) 

ตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ 
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทุกงานและ
ทุกครั้ง 

ตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ 
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทุกงานเป็น
ส่วนใหญ ่

ตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ 
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นบางครั้ง 
บางงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตูลวิทยา 79 

 

ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ของลูกจา้งประจํา / ลูกจ้างชัว่คราว 
ด้านที่ 2 คุณลักษณะการปฏิบตัิงาน  (40  คะแนน) 

 
ตัวชีวดั ระดับคะแนน / รายละเอียดการปฏิบตังิาน 

9-10 คะแนน 
 (ดีเดน่) 

6-8 คะแนน  
(ยอมรับได้) 

ต่ํากว่า 6 คะแนน 
 (ต้องปรบัปรุง) 

2.1 ความสามารถ 
และความอตุสาหะใน
การปฏิบตังิาน 
(พิจารณาจากความรอบ
รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ งานที่
เกี่ยวข้องและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ
ท่างานให้ส่าเร็จโดยไม่
ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค) 

มีความรอบรู้ ความ
เข้าใจในงานในหน้าที่ 
งานที่เกี่ยวข้องและ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ
ท่างานให้ส่าเร็จโดยไม่
ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค  เป็นประจ่า 
สม่่าเสมอ 

มีความรอบรู้ ความ
เข้าใจในงานในหน้าที่ 
งานที่เกี่ยวข้องและ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ
ท่างานให้ส่าเร็จโดยไม่
ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค  เป็นส่วนใหญ ่

มีความรอบรู้ ความ
เข้าใจในงานในหน้าที่ 
งานที่เกี่ยวข้องและ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ
ท่างานให้ส่าเร็จโดยไม่
ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค  เป็นบางครั้ง 
บางงาน 

2.2 การรักษาวินัย 
และปฏบิตัตินเหมาะสม
กับการเป็น
ลูกจา้งประจํา 
 (พิจารณาจากการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ  ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการเคารพ
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง
การปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ จรรยาบรรณ 
และค่านิยมของ
หน่วยงาน) 

ปฏิบัติตนตามระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี เคารพ
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง
การปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ จรรยาบรรณ 
และค่านิยมของ
หน่วยงาน เป็นประจ่า 
สม่่าเสมอ 
 

ปฏิบัติตนตามระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี เคารพ
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง
การปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ จรรยาบรรณ 
และค่านิยมของ
หน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตนตามระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี เคารพ
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง
การปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ จรรยาบรรณ 
และค่านิยมของ
หน่วยงานเป็นบางครั้ง
และไม่สม่่าเสมอ 
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ตัวชีวดั ระดับคะแนน / รายละเอียดการปฏิบตังิาน 
9-10 คะแนน 

 (ดีเดน่) 
6-8 คะแนน  
(ยอมรับได้) 

ต่ํากว่า 6 คะแนน 
 (ต้องปรบัปรุง) 

2.3 ความรบัผิดชอบ 
(พิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยเต็ม
ใจ มั่งมั่นท่างานให้
ส่าเร็จลุล่วง และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการท่างาน) 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยเต็ม
ใจ มั่งมั่นท่างานให้
ส่าเร็จลุล่วง และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการท่างาน
เป็นประจ่า สม่า่เสมอ 
 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยเต็ม
ใจ มั่งมั่นท่างานให้
ส่าเร็จลุล่วง และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการท่างาน
เป็นส่วนใหญ ่
 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยเต็ม
ใจ มั่งมั่นท่างานให้
ส่าเร็จลุล่วง และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการท่างาน
เป็นบางครั้งและไม่
สม่่าเสมอ 

2.4 ความร่วมมือ  
(พิจารณาจาก
ความสามารถในการ
ท่างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเป็น
ผลท่าให้งานลุล่วงไป
ด้วยดี) 

สามารถท่างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
อันเป็นผลท่าให้งาน
ลุล่วงไปด้วยดี 
เป็นประจ่า สม่า่เสมอ 

สามารถท่างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
อันเป็นผลท่าให้งาน
ลุล่วงไปด้วยดี 
เป็นส่วนใหญ ่

สามารถท่างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
อันเป็นผลท่าให้งาน
ลุล่วงไปด้วยดีเป็น
บางครั้ง 
 

2.5 สภาพการมา
ปฏิบตังิาน (พจิารณา
จากการตรงต่อเวลา การ
ลา การหยุดงาน การ
ขาดงาน)                          

ลงเวลาในการปฏิบัติงาน 
เช้าเย็นและปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการลา  เป็น
ประจ่า สม่่าเสมอ 

ลงเวลาในการปฏิบัติงาน 
เช้าเย็นและปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการลา  เป็นส่วน
ใหญ ่

ลงเวลาในการปฏิบัติงาน 
เช้าเย็นและปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการลา  เป็น
บางครั้ง  

2.6 การวางแผน  
(พิจารณาจาก
ความสามารถในการ
คาดการณ์การวิเคราะห์
ข้อมูล ก่าหนดเป้าหมาย
และวิธีปฏิบัติงานให้ 
เหมาะสม) 
 
 
 
 

ออกแบบ วางแผน 
วิเคราะห์ข้อมูล ก่าหนด
เป้าหมายและวิธี
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
เหมาะสมทุกงาน เป็น
ประจ่า สม่่าเสมอ 

ออกแบบ วางแผน 
วิเคราะห์ข้อมูล ก่าหนด
เป้าหมายและวิธี
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ ่

ออกแบบ วางแผน 
วิเคราะห์ข้อมูล ก่าหนด
เป้าหมายและวิธี
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
เหมาะสมเป็นบางครั้ง 
บางงาน 
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ตัวชีวดั ระดับคะแนน / รายละเอียดการปฏิบตังิาน 
9-10 คะแนน 

 (ดีเดน่) 
6-8 คะแนน  
(ยอมรับได้) 

ต่ํากว่า 6 คะแนน 
 (ต้องปรบัปรุง) 

2.7 ความคิดริเริ่ม  
(พิจารณาจาก
ความสามารถในการคิด
ริเริ่ม  ปรับปรงุงานให้
เกิดผลส่าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
กว่าเดิมรวมทั้งมีความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ มา
ใช้ประโยชน์ 
ต่อองค์กร) 

เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปรบัปรุงงาน
ให้เกิดผลส่าเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
กว่าเดิม  ยอมรับความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และน่ามาใช้ประโยชน์
ต่อองค์กร  เป็นประจ่า 
สม่่าเสมอ 

เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปรบัปรุงงาน
ให้เกิดผลส่าเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
กว่าเดิม  ยอมรับความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และน่ามาใช้ประโยชน์
ต่อองค์กร เป็นส่วนใหญ ่ 

เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปรบัปรุงงาน
ให้เกิดผลส่าเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
กว่าเดิม  ยอมรับความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และน่ามาใช้ประโยชน์
ต่อองค์กร  เป็นบางครั้ง  

2.8 คุณลกัษณะอื่น ๆ  
(พิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานตามค่าสั่งของ
ผู้บังคับ) 

ปฏิบัติงานตามค่าสั่งของ
ผู้บังคับที่ชอบด้วย
กฎหมายเป็นประจ่า 
สม่่าเสมอ 

ปฏิบัตงิานตามค่าสั่งของ
ผู้บังคับที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
เป็นส่วนใหญ ่

ปฏิบัติงานตามค่าสั่งของ
ผู้บังคับที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
เป็นบางครั้ง 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 









���������	
������
����������������	������������������������������������	���������	��� 	!����� 	!���"�"#$!%&�'�(������)*��$+�
�"#������������	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����� 	!��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,������),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��$+�
�"#������	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����� 	!��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,������),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���������
����������	����.�������'���(�����----------�/0��1����	����----------*�� ��������
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ข้อตกลงในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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โรงเรียนสตูลวิทยา


