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ของ 

  ......................................................................................................  

ต ำแหน่ง.................................................................................... 

 

โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธกิำร 

 

 

 

ข้อตกลงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำยงำนกำรสอน 
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ค ำน ำ 
  

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงาน 
การสอนตามจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยาง  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือ ก ากับ ติดตามและนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนการบริหารการศึกษาในด้านอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของ
โรงเรียน และแนวนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที่ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 
เอกสารเล่มนี้  ยังใช้คะแนนในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  การพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างเป็นรูปธรรม  
ขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ท าให้เอกสารเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

         นางสุนันท์  หลวงศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง 

         ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
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สำรบัญ  

เรื่อง                    หน้ำ 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ค 
ค าชี้แจงการจัดท าตัวชี้วัด (KPI)         ๑ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  

วัตถุประสงค์          ๓  
 องค์ประกอบและรายละเอียดของตัวชี้วัด (KPI)      ๔ 
ตอนที่ ๑ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 สายงานการสอน         ๗ 
  รายละเอียดค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายและประเด็นการประเมินแต่ละองค์ประกอบ  ๘ 

  องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
 ๙ประเด็นที่ ๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน        ๙ 

ประเด็นที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน      ๑๕ 

ประเด็นที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ     ๑๘ 
ประเด็นที่ ๔ งานที่ได้รับมอบหมาย       ๑๙ 

   องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม    

                                  และจรรยาบรรณวิชาชีพ       ๒๐ 
ตอนที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ตามจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยาง      ๒๖ 
          รายละเอียดค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายและประเด็นการประเมินแต่ละองค์ประกอบ  ๒๗ 
          องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน       ๒๙ 
           องค์ประกอบที่  ๒  การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ      ๔๓ 

องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น        ๔๕ 
องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน     ๔๗ 

เอกสารอ้างอิง           ๕๐ 
ภาคผนวก             ๕๑ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต ๑   ๕๒ 

คณะผู้จัดท า           ๖๕ 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต ๑ 

ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
__________________________________________________ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบา้นห้วยยาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้
ประกาศนโยบายการยกระดับคณุภาพการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรยีนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานบนพื้นฐานชีวิต  
ที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จรยิธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ก้าวไกลเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของชุมชน นักเรียน
ทุกคนให้มีทักษะงานอาชีพ และสร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้แนวคิด“ATBINE Model” และ
หลักการ “ท างานร่วมกัน รับผดิชอบร่วมกัน และช่วยเหลือเกื้อกลูกนั”   

ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินงานตามนโยบายจะส าเรจ็ผลตามเป้าหมายจ าเปน็ต้องใช้กลไกในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบโดยการก ากับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาฉบับน้ีขึ้น โดยม.ี..............................................................ต าแหน่ง.........................................................    
เป็นผู้จัดท าข้อตกลง และนางสุนันท์ หลวงศรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นผู้รับข้อตกลง โดยก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการยกระดบัคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1  ค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวดัการประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ตอนที่ 2  ค่าเป้าหมายตามจุดเนน้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  

๑) ผลการทสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในทุกระดับชั้นที่ท าการทดสอบ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

๒) ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
๓) นักเรียนทุกคนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ อ่านออก-เขียนไดแ้ละอ่านรูเ้รื่อง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒     

อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ อา่นคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง วิเคราะหเ์รื่องและเขียน
เรื่องตามจินตนาการได ้ 

๔) นักเรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕) นักเรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาทักษะการคิดค านวณและมผีลการเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์    
ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๖) นักเรียนทุกคนได้รบัการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผดิชอบและมผีลการประเมินคณุลักษณะ     
อันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๗) เด็กในระดับปฐมวัยทุกคนไดร้บัการพัฒนาด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย มีผล
การประเมินพัฒนาการและผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๘) นักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคนได้รบัการกระตุ้นพัฒนาการและการดูแลต่อเนื่องเพื่อให้มรีะดับความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา) IQ  
  ผู้จัดท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง ได้เข้าใจสาระส าคญัของข้อตกลงและเห็นพร้องกัน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญั 
      
 
             
 
 
 

 

 

ผู้จัดท าข้อตกลง ................................................ 
                     (...........................................) 
      ต าแหน่ง................................................... 

  
ผู้รับข้อตกลง ................................................ 

           (นางสุนนัท์  หลวงศรี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นห้วยยาง 

    ............../................................/............. 
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ค ำชี้แจงกำรจัดท ำตัวช้ีวัด (KPI) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนงำนกำรสอน 

ตำมจุดเน้นของโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 
ควำมเป็นมำ 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยก าหนดจุดเน้นส าหรับการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
จ านวน ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑) การยกระดับผลการทดสอบ  O-NET ๒) การยกระดับผลการทดสอบ NT  ๓) 
การอ่านออก-เขียนได้ ๔) การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕) การพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดค านวณ ๖) การพัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ และ ๗ ) การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย และ ๘) การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผลงานของครูคือผลงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน  โรงเรียนบ้านห้วยยางจึงได้จัดท าตัวชี้วัด (KPI) ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานงานการสอน ตามตามจุดเน้นของสถานศึกษา เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท าตัวชี้วัด (KPI) ดังนี้  
   ๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าตัวชี้วัดการประเมิน นโยบายการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ แนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือก าหนดกรอบและองค์ประกอบของตัวชี้วัด (KPI) ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
ตาม ว.20 และ ว.6 
  ๒) จัดท าร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษาในขั้นตอนที่ ๑และตอนที่ ๒ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบของการ
ประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การประเมิน 
  ๓) ประชุมข้าราชการครู เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

๔) น าเสนอร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามจุดเน้นของสถานศึกษา เให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ ท่าน พิจารณาตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
  ๕) ปรับปรุงร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

๑ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 
  ๖) เสนอร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว จัดท าเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
  ๗) ประกาศตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามจุดเน้นของสถานศึกษา โดยการประชุมชี้แจงให้ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านห้วยยางทุกคนได้
รับทราบพร้อมทั้งจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
 กระบวนการขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท าตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามจุด
เนินของสถานศึกษา  สรุปได้ ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศใช้ตัวช้ีวัด (KPI) หลักเกณฯ์ และจดัท า MOU 

๒ 

ศึกษาเอกสาร กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดท าตัวช้ีวัด (KPI) การปฎิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เริ่ม 

จัดท าร่างตัวช้ีวัด (KPI) การประเมนิผล 

การปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สิ้นสุด 

ประชุมช้าราชการครูเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 
 ปรับปรุงร่างตัวช้ีวัด (KPI) การประเมินผล 

การปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากข้อเสนอแนะของคณะคร ู

เสนอร่างตัวช้ีวัด (KPI) การประเมนิผล 

การปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน ๓ ท่านตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

วัตถุประสงค์ 
  ตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเครื่องมือส าหรับการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

๑. การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
๒. การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

๓.  การให้รางวัล 
๔. เพ่ือให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  ๕. การบริหารการศึกษาในด้านอื่นๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลำในกำรประเมิน 
   ก าหนดระยะเวลาในการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 

๑. ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เดือนเมษายน ถึง วันที่ ๓๐ เดือน
กันยายนของปีเดียวกัน 

๒. ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปีถัดไป 
รำยกำรประเมิน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ แบ่งเป็น ๒ ตอน รวม 
๒๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมที่ 
ก.ค.ศ.ก ำหนด (ตำม ว ๒๐/๒๕๖๑ แก้ไขตำม ว ๖/๒๕๖๒) คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  มี ๒ องค์ประกอบ
ดังนี้  

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติงตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
ตอนที่ ๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรตำมจุดเน้นของ

สถำนศึกษำ คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน มี ๔ องค์ประกอบดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (๒๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๓ ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๒๐ คะแนน)  
องค์ประกอบที่ ๔ การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (๒๐ คะแนน)  

 
 
 
 

๓ 
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องค์ประกอบและรำยละเอียดของตัวชี้วัด (KPI)  
ตอนที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
 (ยึดตาม ว ๒๐/๒๕๖๑ แก้ไขตาม ว ๖/๒๕๖๒) คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน  แบ่งเป็น  
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เต็ม ๗๐ คะแนน  

ประเด็นที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน        (คะแนน ๔๕ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน       (คะแนน ๑๐  คะแนน) 
ประเด็นที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     (คะแนน ๑๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๔ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย        (คะแนน ๕ คะแนน) 

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติงตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จ านวน ๖ ประเด็น ๆละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม ๓๐ คะแนน) 

ประเด็นที่ ๕ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าที่ 
ของตน เพ่ือแสวงหาประโยชน์              (คะแนน ๕ คะแนน) 

ประเด็นที่ ๖ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (คะแนน ๕ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๗ มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ   (คะแนน ๕ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๘  การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ   (คะแนน ๕ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๙ การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   (คะแนน ๕ คะแนน)  
ประเด็นที่ ๑๐ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม   (คะแนน ๕ คะแนน) 

 
ตอนที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจุดเน้นของ 
สถานศึกษา ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ๙ ประเด็น คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน มี ๓ ประเด็น โดยประเด็นที่ ๑ และ ๒ ประเมินครูผู้สอน 
ทุกคน ส าหรับประเด็นที ๓ ประเมินตามซึ่งแบ่งตามภาระงานของผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย  (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)   

ประเด็นที่  ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
               หรือ NT ของสถานศึกษา        (๒๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๒  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของเด็ก    (๑๐ คะแนน 

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
ประเด็นที่ ๓  ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   (๑๐ คะแนน) 

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ประเด็นที่ ๓  การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)      (๑๐ คะแนน) 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-ม.๓  
         ประเด็นที ่๓  การพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียน    (๑๐ คะแนน)  

ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษชั้น ป.๔ - ม.๓ 
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    (๑๐ คะแนน) 

ครูผู้สอนสาระกลุ่มสาระอื่น(ยกเว้น ๔ สาระหลัก) ชั้น ป.๔ - ม.๓)  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา    (๑๐ คะแนน) 

๔ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 
องค์ประกอบที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)  

ประเด็นที่ ๔    การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         ของผู้เรียน                   (๒๐ คะแนน)  

องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
ประเด็นที่ ๕  ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    (๑๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๖  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  (๑๐ คะแนน) 

องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) มี ๓ ประเด็น  
ประเด็นที่ ๗  การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา      (๑๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๘  การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน       (๕ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๙  พฤติกรรมการลา การมาท างานและการปฏิบัติงาน     (๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน  ประกอบ ๒ ตอน คือ  

ตอนที่ ๑ การประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี ๒ องค์ประกอบ แบ่งเป็น องค์ประกอบที่ ๑  
คะแนน ๗๐ คะแนน  และองค์ประกอบที่ ๒  คะแนน ๓๐ คะแนน 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจุดเน้น
ของสถานศึกษา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มี ๔ องค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ ๑ ของตอนที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๑-๗ ของตอนที่ ๒  ในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้รับประเมิน และผู้บังคับบัญชา ประเมิน

ตามรายการตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน โดยมีระดับประเมิน ๕ ระดับ จากน้อยไป    
หามาก ตั้งแต่ระดับ ๑-๕  

 

โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

คะแนนที่ได้  = ระดับการประเมิน x ค่าน้ าหนัก 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๒ ของตอนที่ ๑ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน ๖ รายการ รายการละ ๕ คะแนน  รวม ๓๐ คะแนน โดยให้ผู้รับประเมิน และ
ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการและพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมิน 

เกณฑ์การตัดสิน 

 น าคะแนนทั้ง ๒ ตอนรวมกันแปงเป็น ๑๐๐ คะแนน และน ามาสรุปผลการประเมินว่าผู้รับการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ตัดสินระดับใด ดังนี้ 

ดีเด่น   ( ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป )         
ดีมาก   ( ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ )        
ดี    ( ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ )       
พอใช้   ( ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ )        
ปรับปรุง    ( ร้อยละ ๕๙.๙๙  ลงมา ) 

 
 

 

รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวชี้วัดแต่ละตอน มีดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ตอนที่ ๑ 
เกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

สำยงำนกำรสอน 
****************************** 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว ๒๐/๒๕๖๑ 
แก้ไขตาม ว ๖/๒๕๖๒) คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน  ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน           (๗๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๒ การปฏิบัติงตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน) 

 
 รำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ( ๗๐ คะแนน ) ประกอบด้วย 
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน         (คะแนน ๔๕ คะแนน) 
๒. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน        (คะแนน ๑๐  คะแนน) 
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     (คะแนน ๑๐ คะแนน) 
๔. ด้านงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย        (คะแนน ๕ คะแนน ) 

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติงตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (คะแนนรวม ๓๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

๕. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจ 
และหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาประโยชน์        (คะแนน ๕ คะแนน) 

๖. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (คะแนน ๕ คะแนน) 
๗. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ   (คะแนน ๕ คะแนน) 
๘.  การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ   (คะแนน ๕ คะแนน) 
๙. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   (คะแนน ๕ คะแนน)  
๑๐. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม   (คะแนน ๕ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

รายละเอียดค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายและประเด็นการประเมินแต่ละองค์ประกอบ 
ตอนที่ ๑ รายละเอียดค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด (ตาม ว ๒๐/๒๕๖๑ แก้ไขตาม ว ๖/๒๕๖๒)  
มี ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน  ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย 

๑.การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 

(๗๐ คะแนน) 

 

ประเด็นที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน   
- ครูผู้สอนมีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้และการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน  

๔๕ ๙.๐ ระดับดีข้ึนไป 

ประเด็นที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน   
- ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  

๑๐   ๒.00 ระดับดีข้ึนไป 

ประเด็นที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ  
– ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพ 

๑๐ ๒.00 ระดับดีข้ึนไป 

ประเด็นที่ ๔ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
- ครูผู้สอนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕ ๑.00 ระดับดีข้ึนไป 

๒ 

การปฏิบัติตนใน
การรักษาวินัย 

(๓๐ คะแนน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
ปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มี ๖ ประเด็นๆละ     
๕  คะแนน 

๓๐ ๖.๐ ระดับดีข้ึนไป 

 รวมคะแนนตอนที่ ๑ ๑๐๐ ๒๐  

 
 
 

๘ 



 
 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 

ตอนที่  ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน  (๔๕  คะแนน)  

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

๑.๑ ครูผู้สอนมีการจัดท าและหรือ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ
สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือ
จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมี
การประเมินความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 

๑.๑ การสร้างและ 
หรือพัฒนาหลักสูตร 
 

๑.๐ 1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
และหรือผลการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ 

๒. จัดท ารายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 

๓. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติ 

    ได้จริง 
๔. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

และน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

๕. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยง และ   เป็นที่
ปรึกษาด้านหลักสูตร 

 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

๑.๒ ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ 
       1.2.1 ครูผู้สอนการจัดท า
และหรือพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ เหมาะสม
กับผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น  

๑.๒.๑ การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐ 1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

๓. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active 
Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 

๔. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

๕. เป็นแบบอย่างท่ีดเีป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยงและเป็น 
    ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๑๐ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

๑๑ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

 1.2.๒ ครูผู้สอนมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/
แผนกรสอนรายบุคคล/แผนการ
จัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
 
 

1.2.2 การจัดท า
แผนการจัด การ
เรียนรู้/แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)/ แผนการสอน
รายบุคคล(IIP)  /
แผนการจดั
ประสบการณ์ 

๑.๐ 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นทีม่ีองค์ประกอบครบถ้วนตาม
รูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้น
สังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์
อย่างหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน 

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

5. เป็นแบบอย่างที่ดเีป็นผู้น า เป็นพ่ีเลี้ยง และเป็นที่
ปรึกษาด้านการจัดท าแผนการจัด การเรียนรู้ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

       ๑.๒.๓  ครูผู้สอนมีกลยุทธ์ใน
การจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้
เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการอย่างหลากหลายที่มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.2.3 กลยุทธ์ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๐ 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่
เน้นการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ 

๒.  มีการวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้  

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
๔. น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
5. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าให้กับเพ่ือนครู 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑.๒.๔  ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ที่ส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 
 
 

1.2.4.๑ คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

๑.๐ ๑. จ านวนผู้เรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๒. จ านวนผู้เรียนร้อยละ 7๐ – ๗๔ มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๓. จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐- ๖๙ มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๔. จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๑- ๕๙ มีผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๕. จ านวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการตามข้อ ๑ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการตามข้อ ๒ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการตามข้อ ๓ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการตามข้อ ๔ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการตามข้อ ๕ 
 
 

 1.2.4.๑ คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๐ ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

๔. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

๕. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ลงมา มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป 

 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการตามข้อ ๑ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการตามข้อ ๒ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการตามข้อ ๓ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการตามข้อ ๔ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการตามข้อ ๕ 
 

๑๒ 
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๑.๓ ครูผู้สอนมีการสร้างและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
 

๑.๓ การสร้างและ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ 

๑.๐ 1. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง 
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน  

๒. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับเนือ้หาสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วดั หรือผลการเรยีนรูแ้ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓. ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

๔. สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
     แหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
๕.เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น าให้กับเพ่ือนครู 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

๑.๔ ครูผู้สอนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

๑.๔ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.๐ 1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรยีนรู้ และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดเีป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยงและให้
ค าปรึกษาด้านการวัดและประเมนิผล 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

๑๓ 
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

๑.๕ ครูผู้สอน มีการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือ
วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

1.5 การศึกษา 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือ
วิจัย เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

๑.๐ 1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัยในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

2. น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ 
3. เป็นผู้น าและให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัย

หรือด าเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอง
ผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้ 

๔. เป็นผู้น าและให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัย
หรือด าเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๕. รายงานให้ผู้บริหารทราบภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 

ประเด็นที่ ๒  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  (๑๐  คะแนน) 
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำ

น้ ำหนัก 
ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

๒.๑ ครูผู้สอนมีการจัด
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศในชั้นเรียนที่
ส่งเสริมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยม
ที่ดงีาม 

๒.๑ การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

๐.๕ 1. ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ใน 
การจัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัยและมีความสุข 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน 

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง 
เต็มตามศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

๑๔ 

๑๕ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำ
น้ ำหนัก 

ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

๒.๒ ครูผู้สอนมีการ
ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลของผู้เรียนในทุก
ด้านที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างเป็นระบบมี
ความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเป็น
สารสนเทศในการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนประจ าชั้นหรือ
ประจ าวิชาที่
รับผิดชอบ 

๒.๒ การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

๐.๕ 1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ า
วิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
3. ให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษาด้านการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 
๕. รายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

๑๖ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำ
น้ ำหนัก 

ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

๒.๓ ครูผู้สอนมีการ
ด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  

๒.๓ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๑.๐ 1. รวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์  สั งเคราะห์  จัดท าและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3. ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

4. น าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ประเด็นที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำวิชำชีพ (๑๐  คะแนน) 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำ
น้ ำหนัก 

ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

๓.๑ ครูผู้สอนมี
กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้มาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

๓.๑ การพัฒนา
ตนเอง 

๑.๐ 1. จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ที่สอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด 
2. เข้าประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนารวมแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีหรือการศึกษาต่อ 1 หลักสูตร 
3. น าความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการพัฒนาตนเอง 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นผู้น า 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

๓.๒ ครูผู้สอนมี
กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครู โดยการมี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และ
แสดงบทบาท ในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

๓.๒ การพัฒนา
วิชาชีพ 
 

๑.๐ 1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5. สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

 

๑๘ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ประเด็นที่ ๔ งำนที่ได้รับมอบหมำย (๕  คะแนน) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
๔.๑ ครูผู้สอนปฏิบัติงานอื่น ๆ  
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (๓ ) 
ขึ้นไป 

๔.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จโดยมี
การวางแผน ด าเนินการ
และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

๑.๐ ๑. การปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับสูงกว่า 
    ระดับจังหวัด  
๒. การปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับจังหวัด  
๓. การปฏิบัติงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. การปฏิบัติงานระดับศูนย์เครือข่าย 
๕. การปฏิบัติงานระดับโรงเรียน 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการตามข้อ ๑ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการตามข้อ ๒ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการตามข้อ ๓ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการตามข้อ ๔ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการตามข้อ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๒ กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
ประเด็นที่ ๕ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของตน เพื่อแสวงหำประโยชน์  
 

รายการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์กำรประเมิน 
๕.๑ การประพฤติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอม
ให้ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าที่
ของตน เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
(๕ คะแนน) 

๕.๑ ระดับคุณภาพการ
ประพฤติตนของครูด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่อาศัยหรือยินยอมให้
ผู้อื่นใช้อ านาจและ
หน้าที่ของตน เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ 

๑.๐ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัยทีส่ถานศึกษาก าหนด 
๒. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาก 
การปฏิบัติงาน 
๓. ใช้เวลาราชการ เงิน  ทรัพยากรของทาง
ราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้ง  
ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
๔. รักษาค าพูด เชื่อถือได้และแสดงให้ปรากฏ
ถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการครู 
๕. กล้ายอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

   ประเด็นที่ ๖ กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กฎหมำย นโยบำยและค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
รายการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์กำรประเมิน 

๖.๑ การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 
 

๖.๑ ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายและ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

๑.๐ ๑. มีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ กฏมาย ขั้นตอน และวิธีการ 
 เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
๒. แสดงออกถึงความพยายามท างานในหน้าที่ให้
ถูกต้อง และพยายามท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา รวมทั้ง มานะอดทขยันหมั่นเพียรใน
การท างาน 
๓. ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา
ก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๔. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา
ความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
๕. ปรับปรุงวิธีการท างานที่ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น งานเสร็จเร็วขึ้น 
คุณภาพดีขึ้นผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน  
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ประเด็นที่ ๗ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร  
 

รายการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์กำรประเมิน 
๗.๑ ความวิริยะ อุตสาหะ  
ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลา 
ให้แก่ทางราชการ  
 
 

๗.๑ ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติตนด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ ตรงต่อเวลา 
และอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ  
 

๑.๐ ๑.ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
โดยแทบจะไม่มีวันลา  
๒. ตรงต่อเวลาในการไปร่วมในพิธีการเข้าประชุม   
การเข้ารับการอบรมสัมมนา ตรงต่อเวลาในการ
นัดหมาย ที่มีการเจรจาติดต่อ จะเตรียมพร้อม 
และไปก่อนเวลานัดหมายอีกด้วย หรือแม้แต่การ
นัดหมายในต่างจังหวัด จะไปตรงต่อเวลาทุกครั้ง 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อุทิศตนด้วยความเอาใจใส่
ขยันหมั่นเพียร อดทนในการแก้ปัญหา ต่อสู้
อุปสรรคไม่ย่อท้อแต่จะพยายามจนส าเร็จ 
๔. อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาราชการ รวมถึงวันหยุดราชการ โดย
ปฏิบัติงานอย่างไม่ค านึงถึงเวลาราชการเท่านั้น 
แต่จะยึดถือความส าเร็จเป็นที่ตั้ง 
๕. เสียสละทรัพย์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เช่น 
บริจาคทรัพย์เพ่ือพัฒนาโรงเรียน และบริจาค
ทรัพย์เพ่ือท าบุญท ากุศลไม่เคยขาด กับบุคคล
ทั่วไปและพระภิกษุ และสาธารณประโยชน์ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 
 

๒๒ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 
ประเด็นที่ ๘ กำรมีจิตส ำนึกที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

รายการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
๘.๑ การมีจิตส านึกที่ดี มุ่ง
บริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๘.๑ ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติตนด้วย
จิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๑.๐ ๑. ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอก
เห็นใจผู้มารับบริการ ให้บริการด้วยความอ่อน
น้อม ให้เกียรติผู้รับบริการ 
๒. ให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ ไม่ล่าช้า 
๓. ให้บริการด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และเต็มอก
เต็มใจกับทุกคน 
๔. ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๕. ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา 
หรือความพยายามอย่างมาก 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 
ประเด็นที่ ๙ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  
 

รายการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
๙.๑ การรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

๙.๑ ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติตนของครูใน 
การรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑.๐ ๑. ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอก
เห็นใจผู้มารับบริการ ให้บริการด้วยความ 
อ่อนน้อม ให้เกียรติผู้รับบริการ 
๒. ให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ ไม่ล่าช้า 
๓. ให้บริการด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และเต็มอก
เต็มใจกับทุกคน 
๔. ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้ 
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๕. ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา 
หรือความพยายามอย่างมาก 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ประเด็นที่ ๑๐ กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม   
 

รายการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
๑๐.๑ การรักษาภาพลักษณ์และ
ความสามัคคีในองค์กร ชุมชน 
และสังคม   
 

๑๐.๑ ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติตนในการรักษา
ภาพลักษณ์และความ
สามัคคีในองค์กร ชุมชน 
และสังคม   
 
 

๑.๐ ๑. เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ ในสร้าง
บรรยากาศในการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากร
ในองค์กร  
๒. มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และความสามัคคี 
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศในการท างานเชิงบวก        
๓. มีการประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน  หรือการปรับ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวลือ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างสม่ าเสมอ 
๔. มีการเผยแพร่สิ่งที่ดีงามขององค์กร และ
เรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกไปให้
ประชาชนรับรู้และเกิดความรู้สึกที่ดี 
๕. ช่วยเหลือหรือเข้าร่วมกิจกรรมงานในชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 

๒๕ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ตอนที่ ๒ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 

ตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 
************************** 

ตอนที่  ๒ รายละเอียดค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนตามจุดเน้นของสถานศึกษา มี ๔ องค์ประกอบ  
๙ ประเด็น (๑๐๐  คะแนน) ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน มี ๓ ประเด็น โดยประเด็นที่ ๑ และ ๒ ประเมินครูผู้สอนทุกคน   
      ส าหรับประเด็นที ๓ ประเมินตามซึ่งแบ่งตามภาระงานของผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย  (๔๐ คะแนน) มีดังนี้ 

ประเด็นที่  ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
               หรือ NT ของสถานศึกษา        (๒๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๒  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของเด็ก    (๑๐ คะแนน 

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
ประเด็นที่ ๓  ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   (๑๐ คะแนน) 

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ประเด็นที่ ๓  การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)      (๑๐ คะแนน) 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-ม.๓  
         ประเด็นที ่๓  การพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียน    (๑๐ คะแนน)  

ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษชั้น ป.๔ - ม.๓ 
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    (๑๐ คะแนน) 

ครูผู้สอนสาระกลุ่มสาระอื่น(ยกเว้น ๔ สาระหลัก) ชั้น ป.๔ - ม.๓) 
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา    (๑๐ คะแนน) 

องค์ประกอบที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)  
ประเด็นที่ ๔    การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         ของผู้เรียน                   (๒๐ คะแนน)  

องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
ประเด็นที่ ๕  ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    (๑๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๖  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  (๑๐ คะแนน) 

องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) มี ๓ ประเด็น  
ประเด็นที่ ๗  การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา      (๑๐ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๘  การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน       (๕ คะแนน) 
ประเด็นที่ ๙  พฤติกรรมการลา การมาท างานและการปฏิบัติงาน     (๕ คะแนน)) 
 

 
 

๒๖ 



 
 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 

รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก 
 

องค์ประกอบที่ ประเด็นการประเมิน ตะแนนเต็ม ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ ๑  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
(๔๐ คะแนน 

(ประเมินตามรายวิชา 

ที่สอนในประเด็นที่ ๓) 

ประเด็น  ๑  การยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาประดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
หรือ NTของสถานศึกษา   
(ค่าเฉลี่ยผลการสอบ (O-NET ใช้ประเมินครั้งที่ ๒  
และ ค่าเฉลี่ผลการสอบ NT ใช้ประเมินครั้งที่ ๑) 

๒๐ ๔.๐ คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ ๒  การพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านออกเขียนได้ของเรียน  
(ใช้ประเมินทั้ง ๒ ครั้ง) 

๑๐ ๒.๐ ระดับดีข้ึนไป 

๑.๑ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
ประเด็นที่ ๓  ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๑๐ ๒.๐ 

๑.๒ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประเด็นที่ ๓  การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา (IQ)  (๑๐ คะแนน) 

๑๐ ๒.๐ ระดับดีข้ึนไป 

๑.๓ ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๒-ม.๓  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
ค านวณของนักเรียน  

๑๐ ๒.๐ 

๑.๔ ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษช้ัน ป.๔ - ม.๓ 
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  

๑๐ ๒.๐ 

๑.๕ ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์และสาระอ่ืน  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

๑๐ ๒.๐ 

องค์ประกอบที่ ๒  
การปลูกฝังคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 
(๒๐ คะแนน)  

 

ประเด็นที่ ๔  การปลูกฝังคุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๔.๑ กระบวนการด าเนินการปลูกฝังคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผู้เรียน อยู่ในระดับดีขั้นไป  

๑๐ ๒.๐ ระดับดีข้ึนไป 

๔.๒ ผลการประเมินคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑๐ ๒.๐ 

 

๒๗ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก (ต่อ) 
 

 องค์ประกอบที่ ประเด็นการประเมิน ตะแนนเต็ม ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ ๓   
ผลงานดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ประเด็นที่ ๕  ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๕.๑ รางวัลหรือผลงานของครูผู้สอน ในการประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและรางวัลอ่ืนๆ 

๕ ๑.๐ ระดับดีข้ึนไป 

๕.๒ รางวัลหรือผลงานของนักเรียนที่ฝึกสอน ในการ
ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
รางวัลอื่นๆ 

๕ ๑.๐ 

ประเด็นที่ ๖  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ/กิจกรรม/
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  

๑๐ ๒.๐ 

องค์ประกอบที่ ๔  
การประเมินด้าน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน (คะแนน
เต็ม ๒๐ คะแนน) 

ประเด็นที่ ๗  การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

๑๐ ๒.๐ ระดับดีข้ึนไป 

ประเด็นที่ ๘  การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง 
และชุมชน  

๕ ๑.๐ 

ประเด็นที่ ๙  พฤติกรรมการลา การมาท างาน
และการปฏิบัติงาน  

๕ ๑.๐ 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๒๐  
 
 

รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบและประเด็นการประเมิน มีรำยละเอียด ดังนี้

๒๘ 



 
 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) หรือ NT ของสถานศึกษา  (เต็ม ๒๐ คะแนน)(ใช้ประเมินครูสอนทุกคน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑.๑ กระบวนการ
ด าเนินงานเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-NET) หรือ NT อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป  
(๑๐ คะแนน)  
 

๑) ระดับคุณภาพของ
ครูผู้สอนทีมี่การ
ด าเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
O-NET) หรือ NT  
อย่างเป็นระบบ  

๑.๐ ๑.มีการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนเก่ง อ่อน / 
นักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ /  
การคิดค าณวนเป็นรายบุคคล ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๒.มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.จัดห้องเรียน ป้ายนิเทศ หรือแหล่งการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับการเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔.มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
๕.มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) หรือ NT   
ทุกครั้งที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกเวลา
ราชการ   

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการได ้๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 

 

๒๙ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) หรือ NT ของสถานศึกษา  (ใช้ประเมินครูสอนทุกคน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
๑.๒ ผลการทดสอบ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้น ป.๖ หรือ  
ม.๓ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่า
ระดับประเทศหรือมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
(๑๐ คะแนน) 

๑) คะแนนเฉลี่ย 
ผลการทดสอบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
(๕ คะแนน) 
  
 

๑.๐  ระดับ ๕ ผลการทดสอบ (O-NET)  สูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๔ ผลการทดสอบ (O-NET)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเพ่ิมมากกว่าขึ้น 
ร้อยละ ๔ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ระดับ ๓ ผลการทดสอบ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่า 
ร้อยละ ๓ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ระดับ ๒ ผลการทดสอบ(O-NET)  เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๒ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๑ ผลการทดสอบ (O-NET)  ต่ ากว่าระดับประเทศและต่ ากว่าเขตพ้ืนที่หรือต่ ากว่าปีที่
ผ่านมา 
 
*** การค านวณค่าร้อยละให้ใช้จ านวนร้อยละโดยมกีารปัดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร*์ 

๒)คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) จ าแนกตาม 
ช่วงคะแนน (๕ คะแนน) 
 

๑.๐ ระดับ ๕ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป  
    หรือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ  
ระดับ ๔ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๔๐ – ๔๙   
ระดับ ๓ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๓๐ – ๓๙   
ระดับ ๒ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๒๐ – ๒๙   
ระดับ ๑ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ลงมา   

 
 
 

๓๐ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) หรือ NT ของสถานศึกษา  (๒๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูสอนทุกคน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน)   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
๑.๓ ผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน (NT) มีค่าเฉลี่ยรวม
สูงกว่าระดับประเทศหรือ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
(๑๐ คะแนน) 

๑) คะแนนเฉลี่ยน 

ผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน (NT)  
(๕ คะแนน) 

๑.๐  ระดับ ๕ ผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕ จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ระดับ ๔ ผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเพ่ิมมากกว่าขึ้นร้อยละ ๔  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๓ ผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับศูนย์เครือข่ายหรือเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๒ ผลการทดสอบNT เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๑ ผลการทดสอบ NT ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
 
*** การค านวณค่าร้อยละให้ใช้จ านวนร้อยละโดยมีการปัดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร*์ 

 ๒) คะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน  
(NT) จ าแนกตาม 
ช่วงคะแนน (๕ คะแนน) 
 

๑.๐ ระดับ ๕ คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ NT ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๕๐  ขึ้นไปหรือมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ  
ระดับ ๔ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ NT ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๔๐ – ๔๙   
ระดับ ๓ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ NT ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๓๐ – ๓๙   
ระดับ ๒ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ NT ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๒๐ – ๒๙   
ระดับ ๑ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ NT ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ลงมา   

 
 
 

๓๑ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๒  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน (๑๐ คะแนน)  (ใช้ประเมินครูผู้สอนทุกคน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๒.๑ กระบวนการด าเนินการ
พัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 
อยู่ระดับดีขึ้นไป 
(๕ คะแนน)   

๑)   ระดับคุณภาพของ
กระบวนการด าเนินการ
พัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านออกเขียนได้ของ
ผู้เรียน 

๑.๐ ๑. มีการประชุมร่วมกันระหว่างระดับชั้นเดียวกัน
เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและแสวงหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
มีหลักฐานปรากฎ 
๒.มีการจัดท าและใช้สื่อ หรือนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 
๓.มกีารจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้หลากหลายวิธี 
มีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน 
๔. จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความ
บกพร่องในด้านการอ่านและเขียน 
๕.มีการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา  
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของ
ผู้เรียนต่อผู้บริหาร อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการได ้๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 

๓๒ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๒  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน (๑๐ คะแนน)  (ใช้ประเมินครูผู้สอนทุกคน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
๒.๒ รอ้ยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจ านวนนักเรียนปกติมี
ผลการเรียนด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ อยู่ระดับดี 
ขึ้นไป (เกรด ๓.๐๐)  
(๕ คะแนน)   
 

 

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียน 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ 
ที่เหมาะสมตามระดับชั้น ดังนี้ 
๑) ชั้นอนุบาล ๒-๓ : รู้จักค าง่าย ๆ อ่าน
ค าสั้น ๆเขียนชื่อตนเองได้ เขียนพยัญชนะ 
ตัวเลข / เขียนตัวอักษรได้ตามเกณฑ์ 
๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : 
อ่านออก-เขียนได้และอ่านรู้เรื่อง หรือ 

ผลการสอบ RT 
๓) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓: 

อ่านคล่อง-เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและ
เขียนเรื่องจากภาพได้ 
๓) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านรู้ 
เรื่อง /อ่านวิเคราะห์ และสามารถเขียน
เรื่องตามจินตนาการได้ 
๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านรู้เรื่อง 
อ่านวิเคราะห์ และสามารถเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ และการอ่านตามแนว PISA 

๑.๐ ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีผลการทดสอบ 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ที่เหมาะสมตามระดับชั้นที่สอน ในระดับดีข้ึนไป  
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป)  
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๗๐- ๗๙ มีผลการทดสอบด้านการอ่านออก
เขียนได้ที่เหมาะสมตามระดับชั้นที่สอน ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป)  
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐- ๖๙ มีผลการทดสอบด้านการอ่านออก
เขียนได้ที่เหมาะสมตามระดับชั้นที่สอน ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป)  
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีผลการทดสอบด้านการอ่านออก
เขียนได้ที่เหมาะสมตามระดับชั้นที่สอน ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป)  
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ที่เหมาะสมตามระดับชั้นที่สอน ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
 

***คิดจ านวนเฉพาะนักเรียนปกติที่สอน*** 
 

 

๓๓ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนระดับปฐมวัย) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๑  กระบวนการด าเนินการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการในด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา อยู่ระดับดี 
ขึ้นไป (๕ คะแนน)   

๑)   ระดับคุณภาพของ
กระบวนการด าเนินการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการในด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

๑.๐ ๑. มีการจัดท าฐานข้อมูลเด็ก เก่ง ปานกลาง/อ่อน  
เป็นรายบุคคล รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กรายบุคคล 
ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒.ครูจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ครบ 
ทั้ง ๖ กิจกรรมในแต่ละวัน 
๓.จัดห้องเรียนอนุบาล ป้ายนิเทศ มุมกิจกรรม
หรือแหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับการเสริม
พัฒนาการของเด็กท้ัง ๖ กิจกรรม 
๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด 
และมีจิตอาสาช่วยงานครู 
๕.มีการรายงานความก้าวหน้าในพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ ๔ ด้าน ต่อผู้บริหาร 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการได ้๑ ข้อ 
 

 
 
 
 

๓๔ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนระดับปฐมวัย) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๓.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ขึ้นไป 
มีพัฒนาการในด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนในระดับ
ประถมศึกษา  
(๕ คะแนน) 
 
 
 
 
 

 

๒) ผลการประเมินพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย 

๑.๐ ระดับ ๕ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน 

 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๔ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๓ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๒ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ลงมาของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง 
๔ ด้าน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
  
 
 
 
 

๓๕ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

    องค์ประกอบท่ี ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) (๑๐ คะแนน)  (ใช้ประเมินครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) 

    ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๑ กระบวนการด าเนินการ 
ส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา (IQ) ให้กับนักเรียน อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
(๑๐ คะแนน) 
 

๑) ระดับคุณภาพ
กระบวนการด าเนินการ 
ส่งเสริมความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) ให้กับ
นักเรียนชั้น ป. ๑ ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
และการดูแลต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีมีระดับความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
(IQ) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ 
 

๒.๐ ๑. มีการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ  IQ ชั้น ป.๑ 
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเป็นรายบุคคลได้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ 
๒.มีการประชุม/แจ้งผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนา IQ กับนักเรียน ป.๑ (การกิน กระตุ้น 
กระตุก )  
๓.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกิน กระตุ้น เพ่ือพัฒนา
(IQ) ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมตาม 
กลยุทธ์  ๓ ก. 
๔. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
(IQ) ให้กับนักเรียน ป.๑ อยู่ในระดับมาก 
๕.มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา(IQ) ให้กับ
นักเรียน ป.๑ ต่อผู้บริหารอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
   
 
 
  

๓๖ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

    องค์ประกอบท่ี ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียน (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-ม.๓) 

    ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๑ กระบวนด าเนินการ
พัฒนาความสามารถด้านการ
คิดค านวณของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (๕ คะแนน) 

๑) ระดับคุณภาพ
กระบวนด าเนิน 
การพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดค านวณของ
นักเรียนชั้น ป. ๒-ม.๓ 

๑.๐ ๑. มีการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับความสามารถด้านการคิดค านวณของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สามารถน ามาใช้ได้ 
๒.มีแผนการพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ
ของนักเรียน  
๓.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดค านวณของนักเรียนที่หลากหลาย 
๔.มีการจัดท าวิจัย/โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการ
คิดค านวณอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๕.มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัความ
สามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียนต่อผู้บริหาร 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
   
 
 

๓๗ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

   องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียน (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-ม.๓) 

    ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
๓.๒ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผล
การเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับดี
ขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) (5 
คะแนน) 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ทุกคนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒-ม.๓    
 

๑.๐ ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๕ - ๖๙ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐- ๖๔ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

    องค์ประกอบท่ี ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษชั้น ป.๔ - ม.๓) 

    ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๑ กระบวนด าเนินการ 
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(๕ คะแนน) 

๑) ระดับคุณภาพของ
กระบวนด าเนินการ 
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารชั้น ป.๒ - ม.๓ 

๑.๐ ๑. มีการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ 
๒.มีแผนการพัฒนาความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๓.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ด้านการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนที่หลากหลาย 
๔.มีการจัดท าวิจัย/โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑ เรื่อง 
๕. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียนต่อ
ผู้บริหาร อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

     

๓๙ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษชั้น ป.๒ - ม.๓) 

     ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๓.๒ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมดมี 
ผลการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
(๕ คะแนน) 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
 

๑.๐ ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
ดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐- ๖๔ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๕- ๕๙ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๐- ๕๔ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้น
ไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอ่ืน (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์และสาระอ่ืนยกเว้น ๔ สาระหลัก )  
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๑ กระบวนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และสาระอ่ืน ๆของครูผู้สอน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(๕ คะแนน) 

๑) ระดับคุณภาพของ
กระบวนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสาระอ่ืน 
ของครูผู้สอน 

๑.๐ ๑. มีการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาที่สอนเป็นรายบุคคลได้ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ 
๒.มีแผนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนวิชาที่
สอน เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๓.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ด้านต่างๆในวิชาที่สอนอย่างหลากหลาย 
๔.มีการจัดท าวิจัย/โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาวิชาที่สอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๕.มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในรายวิชาที่สอนของนักเรียนต่อ
ผู้บริหาร อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 
 
 

๔๑ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

    องค์ประกอบท่ี ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอ่ืน (ยกเว้น ๔ สาระหลัก) (๑๐ คะแนน) (ใช้ประเมินครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์และสาระอ่ืนยกเว้น ๔ สาระหลัก)  

    ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๓.๒ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผล
การเรียนในวิชาที่สอนในระดับ
ดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
(๕ คะแนน) 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาที่สอนของ
นักเรียนทุกคนตั้งแต่
ประถมศึกษาปีที่ ๒-ม.๓    
 

๑.๐ ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีผลการเรียนในวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๕ - ๖๙ มีผลการเรียนในวิชาวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐- ๖๔ มีผลการเรียนในวิชาวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีผลการเรียนในวิชาวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนในวิชาวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 

 
   
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

     องค์ประกอบที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)  
    ประเด็นที่ ๔  การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (๒๐ คะแนน)  
    ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 

  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๔.๑ กระบวนการด าเนิน 
การปลูกฝังคุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคข์องผู้เรียน อยู่ใน
ระดับดีข้ันไป (๑๐ คะแนน) 

๑. ระดับคุณภาพ
กระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบ และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผู้เรียน 

๒.๐ ๑. มีการส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียนรายบุคคล 
๒. มีแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือการปลูกฝัง
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคท์ี่หลากหลาย เช่นบันทึกความดี ฯลฯ 
๔. มีการจัดท าวิจัยหรือโครงงานคุณธรรม 
อย่างน้อย  ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 
๕. มีการรายงานผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ต่อผู้บริหาร อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการได้ทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

        

๔๓ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

      องค์ประกอบที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)  
ประเด็นที่ ๔  การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (๒๐ คะแนน)  

       ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และประเมินครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป)  
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๔.๒ นักเรียนมีคุณธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(๑๐ คะแนน) 

๑) ผลการประเมิน
คุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบ และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผู้เรียน 

๒.๐ ระดับ ๕ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีผล 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ ๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
 ระดับ ๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
 ระดับ ๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
 ระดับ ๑ ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ลงมา  
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 

๔๔ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
ประเด็นที่ ๕  ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑๐ คะแนน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) ใช้ผลงานปีการศึกษาที่ผ่านมา และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) ใช้ผลงานปีการศึกษาปัจจุบัน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๕.๑  ผลงานดีเด่นของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป(๑๐ คะแนน) 
 

๑) รางวัลหรือผลงานของ
ครูผู้สอน ในการประกวด
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
และรางวัลอ่ืนๆ 

(๕ คะแนน) 
 

๑.๐ ระดับ ๕ ครมูีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได้รับ
การยกย่องหรือได้รางวัลระดับประเทศ 

 ระดับ ๔ ครมูีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได้รับ
การยกย่องหรือได้รางวัลรางวัลภาค 

 ระดับ ๓ ครมูีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได้รับ
การยกย่องหรือได้รางวัลรางวัลระดับจังหวัด 
 ระดับ ๒ ครมูีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได้รับ
การยกย่องหรือได้รางวัลระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
 ระดับ ๑ ครมูีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได้รับ
การยกย่องหรือได้รางวัลระดับศูนย์เครือข่าย 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔  ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 ๑) รางวัลหรือผลงานของ
นักเรียนที่ฝึกสอนในการ
ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
และรางวัลอ่ืนๆ 

(๕ คะแนน) 
 

๑.๐ ระดับ ๕ นักเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง
ได้รับการยกย่องหรือได้รางวัลระดับประเทศ 

 ระดับ ๔ นักเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง
ได้รับการยกย่องหรือได้รางวัลรางวัลภาค 

 ระดับ ๓ นักเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง
ได้รับการยกย่องหรือได้รางวัลรางวัลระดับจังหวัด 
 ระดับ ๒ นักเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง
ได้รับการยกย่องหรือได้รางวัลระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
ระดับ  ๑ นักเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง
ได้รับการยกย่องหรือได้รางวัลระดับศูนย์เครือข่าย 

 

๔๕ 

๔๔ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
ประเด็นที่ ๖  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  (๑๐ คะแนน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และประเมินครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๖.๑  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (๑๐ คะแนน)   

๑) ระดับคุณภาพ 

ในการวิธีการ/กิจกรรม/
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 

๒.๐ 1. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
จ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ/กิจกรรม/
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่จัดท า 
2. มีการด าเนินการพัฒนาวิธีการ/กิจกรรม/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
๓. มีการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนานวัตกรรม
ถูกต้องตามหลักวิชาการและครบถ้วนสมบูรณ์  
๔. มีการประเมินผลและรายงานผลการน า
นวัตกรรมไปใช้ต่อผู้บริหารภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่นวัตกรรม 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔  ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบ ที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
ประเด็นที่ ๗  การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา (๑๐ คะแนน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และประเมินครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๗.๑ การมสี่วนร่วมกับกิจกรรมของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป (๕ 
คะแนน) 
 

๑) ระดับคุณภาพการ 

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

๑.๐ ๑.รับผิดชอบงาน/โครงการทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา แสดงให้เห็นถึงความมีมานะอดทน 
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  

๒. มีการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมทีร่ับผดิชอบหรือ
มอบหมายใหผู้้บริหารโรงเรียนทราบ 

๓.จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้มอบหมายเตม็เวลา เต็ม
ความสามารถ เตม็หลักสูตร 

๔.ความรับผดิชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีครูเวรควบคมุนักเรียน
รับประทานอาหาร/และควบคุมนร.ในตอนกลางวันและตอนเย็น 
๕. ผลงานท่ีได้ปฏิบัติมามีความถูกต้อง  ครบถ้วน ประณตี 
เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 

 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 

 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ขอ้ 

 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 

 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๗.๒ การด ารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ัง
ตามกฎหมาย คณุธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(๕ คะแนน) 
 

๒) ระดับคุณภาพการด ารง
ตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คณุธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๑.๐ ๑. การประชุมทุกครั้งไม่เข้าประชุมสายเกิน ๕ นาที  และไม่เล่น
โทรศัพท์ขณะประชุม 
๒. ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเอาไปเป็นของตนเอง 

๓. เสยีสละทรพยเ์พื่อบริจาคในการพัฒนาโรงเรียน 
๔.เสียสละเวลาร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาทั้ง 

ในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย ์

๕. ประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดี ช่วยเหลืองานโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจ มีน้ าใจกับเพื่อนรว่มงาน 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 

 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 

 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ขอ้ 

 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 

 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 

๔๗ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

ประเด็นที่ ๘  การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน (๕ คะแนน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และประเมินครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๘.๑ การมีส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป (๕ คะแนน) 
   

๑) ระดับคุณภาพของ 

การมีส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น 

๑.๐ ๑. เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยความเต็มใจทั้งในและนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
๒. เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันกับ
หน่วยงานราชการต้นสังกัด/เขตพ้ืนที่ที่จัดขึ้น 
ด้วยความเต็มใจทั้งในและนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
๓. เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมกับหน่วยงาน ได้แก่ 
กิจกรรมของอ าเภอ/อบต. / CCF ที่จัดขึ้น 
ด้วยความเต็มใจทั้งในและนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์  
๔. เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันกับ
หน่วยงานราชการระดับศูนย์เครือข่าย หรือ
สถานศึกษาอ่ืน ที่จัดขึ้นด้วยความเต็มใจทั้งในและ
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
๕. มีการรายงานผลการเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม 
ต่อผู้บริหารทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 

๔๘ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ ๙  พฤติกรรมการลา การมาท างานและการปฏิบัติงาน  (๕ คะแนน) 
ใช้ประเมินครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน) และประเมินครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา 
๙.๑ พฤติกรรมการลา  
การมาท างานและการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป  (๕ คะแนน) 

๑) ระดับคุณภาพพฤติกรรม
การลาของข้าราชการครู 
(๑ คะแนน) 

๐.๓๓  ระดับ ๕ ลาป่วย ลากิจไม่เกิน ๕ วัน  
 ระดับ ๔ ลาป่วย ลากิจไม่เกิน ๗ วัน 
 ระดับ ๓  ลาป่วย ลากิจไม่เกิน ๑๐ วัน  
 ระดับ ๒  ลาป่วย ลากิจ ๑๑ – ๑๒ วัน 
 ระดับ ๑ ลาป่วย ลากิจ 1๒ วันขึ้นไป 

๒) ระดับพฤติกรรมการมา
ท างานของข้าราชการครู 
(๒ คะแนน) 
 (เวลา ๐๗.๔๐ - ๘.๐๐น.) 

๐.๖๗  ระดับ ๕ มาไม่ทันเวลาควบคุมนักเรียนท าความสะอาดตอนเช้าไม่เกิน ๕ ครั้ง 
 ระดับ ๔ มาไม่ทันเวลาควบคุมนักเรียนท าความสะอาดตอนเช้าไม่เกิน ๗ ครั้ง 
 ระดับ ๓  มาไม่ทันเวลาควบคุมนักเรียนท าความสะอาดตอนเช้าไม่เกิน ๑๐ ครั้ง 
 ระดับ ๒  มาไม่ทันเวลาควบคุมนักเรียนท าความสะอาดตอนเช้า ๑๑ – ๑๒  ครั้ง 
 ระดับ ๑ มาไม่ทันเวลาควบคุมนักเรียนท าความสะอาดตอนเช้า ๑๒ ครั้งขึ้นไป 

 **ไม่นับข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้บริหารโรงเรียน** 
๓) ระดับคุณภาพปฏิบัติงาน
ของครูเวรประจ าวัน 
(๒ คะแนน) (๘.๐๐-๘.๑๐ น.) 

๐.๖๗  ระดับ ๕ มาไม่ทันเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง ไม่เกิน ๕ ครั้ง 
 ระดับ ๒  มาไม่ทันเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง ๖ – ๘  ครั้ง 
 ระดับ ๓  มาไม่ทันเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง ๙ – ๑๐  ครั้ง 
 ระดับ ๒  มาไม่ทันเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง ๑๑ – ๑๒  ครั้ง 
 ระดับ ๑ มาไม่ทันเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง 1๒ ครั้งขึ้นไป 

**ไม่นับข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้บริหารโรงเรียน** 
 

******************************************* 

๔๙ 



 
 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
     
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามนโยบาย 
             การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน      
              ก.ค.ศ. ที่ ศธ 01206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน      
              ก.ค.ศ. ที่ ศธ 01206.7/ว๖  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม 256๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต ๑ 

 
  ครั้งที่  1  (1 ตุลาคม .......... – 31 มีนาคม ..........) 
  ครั้งที่  2  (1 เมษายน .......... – 30 กันยายน ..........) 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................................................................. ................ 
ต าแหน่ง.....................................วิทยฐานะ......................................................เงินเดือน..........................บาท  
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร  เขต ๑ 
สอนระดับชั้น ..........................................วิชา .....................................................................................................  
ชั่วโมงการสอน..................................... ชั่วโมง/สัปดาห์    
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน ...................วัน  ประกอบด้วย  ๑) ลาป่วย............ วัน ๒) ลากจิ ...............วัน 
ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................................... .......................................... 
ค าชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต ๑ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด (ตาม ว ๖/๒๕๖๒) คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน  แบ่งเป็น  
  องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน) 
 ตอนที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจุดเน้น 
ของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน แบ่งเป็น 
   องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน (๔๐ คะแนน)   
  องค์ประกอบที่ ๒   การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)  

      องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น (๒๐ คะแนน)  
     องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (๒๐ คะแนน) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง น าผลจากการปฏิบัติงานในแต่ละ
ภาคเรียนมาพิจารณาและประเมินว่าตนเองมีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับใดตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตามจุดเน้นของสถานศึกษา โดยน าคะแนนทั้ง ๒ ตอนรวมกันแปงเป็น ๑๐๐ คะแนน 
น าเสนอผู้บริหาร และน ามาสรุปผลการประเมินว่าผู้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ตัดสินระดับใด ดังนี้ 

ดีเด่น   ( ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป )         
ดีมาก   ( ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ )        
ดี    ( ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ )       
พอใช้   ( ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ )        
ปรับปรุง    ( ร้อยละ ๕๙.๙๙  ลงมา )  

 
 

๕๒ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ตอนที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
            (ว ๖/๒๕๖๒) คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน   
องค์ประกอบที่ ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

 
ที ่
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยพิจารณาจากการสร้างหรือ
พัฒนาหลักสตูร การจดัการ
เรียนรู้และคณุภาพผู้เรียนการ
สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน) 

     ๙.๐       ๙.๐  

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จัดการช้ันเรียน และการจดัท า
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

     ๒.๐       ๒.๐  

๓ ด้ านการพัฒ นาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยพิจารณาจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

     ๒.๐       ๒.๐  

๔ งำนอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

     ๑.๐       ๑.๐  

 คะแนนรวม ๗๐ คะแนน  ๑๔.๐   ๑๔.๐  

 
 
 
 
 
 

๕๓ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
                     (๓๐ คะแนน) 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 

 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา 
1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย 

หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าที่ของตน  
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 

5   

2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชา 

5   

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่
ราชการ 

5   

4 การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อ
ผู้รับบริการ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5   

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5   

6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน 
และสังคม 

5   

 คะแนนรวม ๓๐ คะแนน 30   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ตอนที่ ๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน (๔0 คะแนน) 
ประเด็นที่ ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) หรือ NT ของสถานศึกษา   
                (๒๐ คะแนน) 
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. การยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) หรือ NT 
ของสถานศึกษา   
๑.๑ ระดับคุณภาพของ
ครูผู้สอนที่มีการด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O-NET) หรือ NT อย่าง
เป็นระบบ        

(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

     ๒.๐       ๒.๐  

๑.๒ ผลการทดสอบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) หรือ NT 
ตามรอบการประเมิน 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

     ๒.๐       ๒.๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน (๔0 คะแนน) 
ประเด็นที่ ๒  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน (๑๐ คะแนน)  
  

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ระดับคุณภาพของ
กระบวนการด าเนินการ
พัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านออกเขียนได้ 
ของผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐.       ๑.๐  

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียน 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ 
ที่เหมาะสมตามระดับชั้น 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐       ๑.๐  

 
องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน (๔0 คะแนน) (ต่อ) (ประเมินตามงานการสอนที่ได้รับมอบหมายในรายการแต่ละข้อ) 
ประเด็นที่ ๓  งานการสอนที่ได้รับมอบหมาย (๑๐ คะแนน) 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๑.ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
๑.๑ ระดับคุณภาพของ
กระบวนการด าเนินการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการในด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๑.๒ ผลการประเมินพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาของ 
เด็กปฐมวัย 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๕๖ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน (๔0 คะแนน) (ประเมินตามงานการสอนที่ได้รับมอบหมายในรายการแต่ละข้อ) 
ประเด็นที่ ๓  งานการสอนที่ได้รับมอบหมาย (๑๐ คะแนน) (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒ ๒.ครูผู้สอนประจ าชั้น ป. ๑ 
ระดับคุณภาพกระบวนการ
ด าเนินการ ส่งเสริมความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ให้กับนักเรียนชั้น ป. ๑  
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๓ ๓.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นป. ๒-ม.๓ 
๓.๑ ระดับคุณภาพกระบวน
ด าเนินการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณของนักเรียน 
ชั้น ป. ๒-ม.๓ 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทุก
คนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๒-ม.๓    
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๔ ๔.ครูผู้สอนสาระภาษา 
อังกฤษช้ัน ป.๔-ม.๓ 
๔.๑ ระดับคุณภาพของ
กระบวนด าเนินการ 
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
 (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๕๗ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน (๔0 คะแนน) (ประเมินตามงานการสอนที่ได้รับมอบหมายในรายการแต่ละข้อ) 
ประเด็นที่ ๓  งานการสอนที่ได้รับมอบหมาย (๑๐ คะแนน) (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ ๕.ครูผู้สอนสาระ
วิทยาศาสตร์และสาระอ่ืน
ยกเว้น ๔ สาระหลัก  
๕.๑ ระดับคุณภาพของ
กระบวนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสาระอ่ืน 
ของครูผู้สอน 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐       ๑.๐  

๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสาระอ่ืน 
ของครูผู้สอน 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐       ๑.๐  

คะแนนองค์ประกอบที่๑ 
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

 ๘.๐   ๘.๐  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๘ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ  
ประเด็นที่ ๔  การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (๒๐ คะแนน)  
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๑.๑ ระดับคุณภาพ
กระบวนการด าเนินการ
ปลูกฝังคุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

     ๒.๐       ๒.๐  

๒ ๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

     ๒.๐       ๒.๐  

 คะแนนองค์ประกอบที่ ๒ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

 ๔.๐   ๔.๐  

องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น  
ประเด็นที่ ๕  ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑๐ คะแนน) 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1 ๑.๑ รางวัลหรือผลงานของ
ครูผู้สอน ในการประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนและรางวัลอ่ืนๆ 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

๑.๒ รางวัลหรือผลงานของ
นักเรียนที่ฝึกสอน ในการ
ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
รางวัลอื่นๆ 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐        ๑.๐ 

 
 

๕๙ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น  
ประเด็นที่ ๖  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษา  (๑๐ คะแนน) 
 
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1 ๑.๑ ระดับคุณภาพ 
ในการวิธีการ/กิจกรรม/
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

     ๒.๐       ๒.๐  

 คะแนนองค์ประกอบที่ ๓ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

 ๔.๐   ๔.๐  

 

องค์ประกอบ ที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
ประเด็นที่ ๗  การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา (๑๐ คะแนน) 
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1 ๑.๑ ระดับคุณภาพการ 
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐       ๑.๐  

๒ ๑.๒ ระดับคุณภาพการด ารง
ตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐       ๑.๐  

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

องค์ประกอบ ที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
ประเด็นที่ ๘  การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น (๕ คะแนน) 
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1 ๑.๑ ระดับคุณภาพของ 
การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

     ๑.๐       ๑.๐  

 
องค์ประกอบ ที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
ประเด็นที่ ๙  พฤติกรรมการลา การมาท างานและการปฏิบัติงาน  (๕ คะแนน) 
 

 
ที ่
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบญัชา 
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ที่ได ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๑.๑ พฤติกรรมการลา  
การมาท างานและการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป   
๑) ระดับคุณภาพพฤติกรรม
การลาของข้าราชการครู 

(๑ คะแนน) 

     ๐.๒       ๐.๒  

๑.๒ ระดับพฤติกรรมการมา
ท างานของข้าราชการครู 
(เวลา ๐๗.๔๐ - ๘.๐๐น.)  

(๒ คะแนน) 

     ๐.๔       ๐.๔  

๑.๓ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติงานของครูเวร
ประจ าวัน (๘.๐๐-๘.๑๐ น.) 

(๒ คะแนน) 

     ๐.๔       ๐.๔  

คะแนนองค์ประกอบที่ ๓ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

 ๔.๐   ๔.๐  

 
 
 
 

๖๑ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม 
ผลการประเมิน   

ของผู้บังคับบัญชา 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
            ตาม ก.ค.ศ.ก าหนด (ตาม ว ๒๐/๒๕๖๑ แก้ไขตาม ว ๖/๒๕๖๒ 

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
องค์ประกอบที่ ๒ การปฏิบัติงตนในการรักษาวินัย คุณธรรม  
                      จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

๗๐ 
 

๓๐ 

 

คะแนนรวมตอนที่ ๑ ๑๐๐  
ตอนที่  ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอนตามจุดเน้นของสถานศึกษา  
            โรงเรียนบ้านห้วยยาง 

องค์ประกอบที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

องค์ประกอบที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ  
องค์ประกอบที่ ๓   ผลงานดีเด่น)  
องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

 
 
 

๔๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

คะแนนรวมตอนที่ ๒ ๑๐๐  
คะแนนรวมตอนที่ ๑+ตอนที่ ๒ ๒๐๐  

คิดเป็นร้อยละ   
 

ตอนที่  ๔  ผลกำรประเมิน          

๔.๑  ผลการประเมินตนเอง       
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 

      
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน 

          (……………………………………….)   
 ต าแหน่ง……………….……………………….   
     วันที่  ............................................... 
 
 
 
 
 
 

๖๒ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา      
๔.๒.๑  ผลการประเมิน มี ๕  ระดับ  ดังนี้       

  ดีเด่น  ( ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป )      
  ดีมาก  ( ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ )      
  ดี  ( ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ )       
  พอใช้  ( ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ )      
  ปรับปรุง  ( ร้อยละ ๕๙.๙๙  ลงมา )      

๔.๒.๒  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา           
............................................................................................................................. ............. 

........................................................................................ ..................................................................................... 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
         (……………………………………….)    

                       ต าแหน่ง……………….……………………….      
    วันที่  ............................................... 

 

ตอนที่  ๕  การรับทราบผลการประเมิน  

ผู้รับกำรประเมิน 
  ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว                                                                                                   

(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน  
  (……………………………………….)    
     ต าแหน่ง……………….……………………….    
      วันที่  ............................................... 

ผู้ประเมิน 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.......................................................................... แล้ว 

                       แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (......................................................)  
        ต าแหน่ง : ..................................................................... 
                    วันที่  ............................................... 
                                                            ลงชื่อ : .......................................................... พยาน 
                       (......................................................)  
       ต าแหน่ง : ................................................................. 
                     วันที่  ............................................... 

๖๓ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 ส าหรับการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ   
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

คณะกรรมกำร 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้ 

       ............................................................................................................................. .............................. 

       ..........................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ : .................................................ประธานกรรมการ   
                      (……………………………………….)                                         
                               วันที่ : ................................................................ 
ลงชื่อ :  ……………………………………………. กรรมการ    ลงชื่อ :  …………………………………………..กรรมการ 
                 (……………………………………….)                (……………………………………….)      
       วันที่  ...............................................                        วันที่  ............................................... 
ผู้บังคับบัญชำ 

  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

       ............................................................................................................................. .............................. 

       ............................................................................... ........................................................................... 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
                  (………………………………….)  

          ต าแหน่ง………………………………………………… 
                              วันที ่ ............................................... 

ผู้บังคับบัญชำเหนือชั้นขึ้นไป 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

       ............................................................................................................................. .............................. 

 (ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
                  (………………………………….)  

          ต าแหน่ง………………………………………………… 
                                                           วันที่  ............................................... 

 

๖๔ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

คณะผูจ้ัดท า 
คณะที่ปรึกษา 
 นายไพรวัลย์  จันทะนะ    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๑ 
 นางฉลาด  เดชธิสา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๑ 
 นายสมพร  หลิมเจริญ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
 นายชัยวัฒน์  วาทะวัฒนะ  ผอ.โรงเรียนเมืองสกลนคร ฯ 

นายอนุสิทธิ์  นามโยธา  ผอ.โรงเรียนท่าแร่วิทยา 
นางกษมน  มังคละคีรี  ผอ.โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ  ผอ.โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 
นางสาวอรัญญา  ชนะเพีย  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระบอก ฯ 
นายทวีเดช แสนชนม์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกล่องสหมิตรวิทยาคาร 
นายชินวัฒน์ โถบ ารุง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฏร์รังสฤษฎ์ 
นายบรรพต พิมพ์รส  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 
นางสมบัติ  แก้วมะ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สกลนคร เขต ๑ 
นางเพียงพอใจ  บุญทรรพ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
นางพนารัตน์ ภัทรจารี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพป.สกลนคร เขต ๑ 

 
คณะท างาน 

นางสุนันท์  หลวงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง  
นายวิษณุ  เจริญชัย ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายอุดมศักดิ์  มีภูค า ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและหน.ม.1-3 
นายจันดี  อินทิจันทร์ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
นายอักษร  ยางธิสาร ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นางอรัญญา  ค าภูษา ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการชั้นปฐมวัย 
นางมณีวรรณ  เจริญ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 
นางจินตนา  พลอาษา ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 



 

ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏบิัติงานสายงานการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นห้วยยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


