
 
  

 

ประกาศโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
ฉบับท่ี 6/2564 

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ต าแหน่งคร ูและพนักงานราชการ 

********************** 
  ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศหลักการ และ
วิธีการพร้อมแนวปฏิบัติ ให้ข้าราชการครูจัดท า ข้อตกลงในการพัฒนางาน  (PA)  เพ่ือประกอบการเลื่อน
เงินเดือน 

  ดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการครู และพนักงานราชการ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบดังกล่าว โรงเรียนจึงขอประกาศความละเอียดแนวทางใน การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู และพนักงานราชการ จึงขอให้ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ จัดท าเอกสารและหลักฐานพร้อมจัดท ารูปเล่มเพ่ือท าการเสนอต่อคณะกรรมการประเมินประสิทธิผล
ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) และครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน)        
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

         (นายมาโนช    ภูคงก่ิง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

ประกาศโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
ฉบับท่ี 7/2564 

เรื่อง การก าหนดผลสัมฤทธิ์ขั้นต่ าตามเป้าหมายที่ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมก าหนด 
********************** 

  เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู 
และพนักงานราชการ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จึงได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายที่ 
โรงเรียนก าหนดดังนี้ 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป  
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

         (นายมาโนช    ภูคงก่ิง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ต าแหน่งครูและพนักงานราชการ 

ตอนที่ 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 
การปฏิบัติงาน รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 

1.ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.1 การสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ละท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้
เต็มตามศกัยภาพ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีหลักฐานการส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ผู้เรียนมีพัฒนาการมีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 60 ขึ้นไป (เอกสาร SGS) 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 1 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
 

1.2 การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้
สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร มี
กระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

1. มีโครงการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบครบทุกรายวิชาและมีหลักฐาน 
การส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 รายวิชาและมี
หลักฐานการส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
4. มีร่องรอยหลักฐานที่แสดงถึงผู้เรียนมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 1 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 

1.3 การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

มีรายงานการเข้าจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายและมีหลักฐาน
ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (บันทึกหลังสอน ปพ.5 รูปภาพ  
บันทึกหลังสอน) 
ระดับ 4 เข้าจัดการเรียนการสอนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับ 3 เข้าจัดการเรียนการสอนร้อยละ 70-79  
ระดับ 2 เขา้จัดการเรียนการสอนร้อยละ 60-69 
ระดับ 1 เข้าจัดการเรียนการสอนร้อยละ 50 ลงมา 
 

1.4 การสร้างและ
หรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้และ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 

1. มีสื่อ นวัตกรรม เช่น ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ ฯลฯ 
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท า 
2. น าสื่อ นวัตกรรม ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีรายงานการใช้สื่อ นวัตกรรม 
4. มีร่องรายการส่งงานตามระยะเวลา 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
ระดับ 1 ไมป่ฏิบัติ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 
1.5 การวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 

มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และน าผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มีการวัดผลประเมินผลตามที่สถานศึกษาก าหนดครบทุกรายวิชาที่
รับผิดชอบและมีหลักฐานการส่งตามระยะเวลาก าหนด (ส่งข้อสอบ) 
2. มีการน าผลการประเมินไปใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
3. กรอกคะแนนในระบบ SGS ตามปฏิทินวิชาการ 
4. มีร่องรายการส่งงานตามระยะเวลา 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
ระดับ 1 ไมป่ฏิบัติ 
 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

มีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและน าผลการศึกษา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา  
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
 

1.มีรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา 
2. มีรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
3.วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
4. มีร่องรอยการรายงานการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ต่อผู้บริหาร 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
ระดับ 1 ไมป่ฏิบัติ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 
1.7 การจัดบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาการจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

1. การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ปรึกษาของตัวเองให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้และมีหลักฐาน ร่องรอย (ภาพถ่าย) 
2. บรรลุข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA ของแต่ละคน 
3. เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 4 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
 

1.8 การอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
 

มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

1. เข้าร่วมและจัดท าข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลของนักเรียนกิจกรรมหน้า
เสาธง (แบบบันทึกกิจกรรมจากฝ่ายกิจการนักเรียน) 
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลของนักเรียน (ปพ.5) 
3. มีการอบรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  
 (เอกสารจากฝ่ายธุรการ) 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 1 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 
2.ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
2.1 การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลของนักเรียน 
2.จัดท าข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.มีหลักฐานร่องรอยการช่วยเหลือนักเรียน 
4.มีร่องรอยการแก้ปัญหาด้านการเรียนกับผู้ปกครอง 
ระดับ 4 ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ระดับ 3 เกือบครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ระดับ 2 จัดท าเป็นบางวิชา 
ระดับ 1 ไม่ได้จัดท า 
 

2.2 การด าเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน และ
ริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.มีการจัดท าข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.ประชุมผู้ปกครองหรือรูปภาพการเยี่ยมบ้าน 
3.มีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
4.มีโครงการหรือกิจกรรมที่น ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 1 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 
2.3การปฏิบัติงาน
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 
 

ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

โดยพิจารณาจากหลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาภายในสถานศึกษา เช่น ค าสั่ง หนังสือรับรอง และหรือ
รายงาน  รูปภาพ  การปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในรอบที่ท าการ
ประเมิน  
ระดับ 4 ตั้งแต่ 10 กิจกรรมขึ้นไป 
ระดับ 3 จ านวน  8 กิจกรรม 
ระดับ 2 จ านวน  6 กิจกรรม 
ระดับ 1 จ านวน  4 กิจกรรม 
 

2.4การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง  
ภาคีเครือข่ายและหรือ
สถานประกอบการ 

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

1.มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคีเครือข่าย 
หรือสถานประกอบการและมีหลักฐาน ร่องรอย 
2.มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย สถาน
ประกอบการ องค์กรภายนอก และมีหลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการและมีการรายงาน 
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการแต่ไม่มีการรายงาน 
ระดับ 2 ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ระดับ 1 ไมป่ฏิบัติ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 

3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในรอบท่ีท าการประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ร่องรอย  การพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ การเป็นวิทยากร เช่น ค าสั่ง วุฒิบัตร เกียรติบัตร 
หนังสือเชิญ หนังสือรับรอง โล่ รางวัลต่างๆ ของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ระดับ 4 มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรอย่างน้อย 4 รายการ 
ระดับ 3 มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรอย่างน้อย 3 รายการ 
ระดับ 2 มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรอย่างน้อย 2 รายการ 
ระดับ 1 มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรอย่างน้อย 1 รายการ 

3.2การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

 

มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

รายงานการจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดับ 4 จัดท า 3 เรื่องข้ึนไป 
ระดับ 3 จัดท า 2 เรื่อง 
ระดับ 2 จัดท า 1 เรื่อง 
ระดับ 1 ไม่ได้จัดท า  

3.3 การน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.มีการสรุปผลการเข้ารับการอบรม สัมมนา ฯลฯ ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียน 
2.มีรายงานการน าความรู้ ทักษะที่ได้ในการพัฒนาตนเองไปใช้ 
ระดับ 4 มีการรายงานวุฒิบัตรอย่างน้อย 2 รายการและเกียรติบัตร 
           อย่างน้อย 4 รายการ 
ระดับ 3 มีการรายงานวุฒิบัตรอย่างน้อย 1 รายการและเกียรติบัตร 
           อย่างน้อย 3 รายการ 
ระดับ 2 มีการรายงานเกียรติบัตร 2 รายการ 
ระดับ 1 มีการรายงานเกียรติบัตร 1 รายการ 
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ตอนที่ 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (20 คะแนน) 
รายการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา 

1. วิธีด าเนินการ 
พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

1.มีโครงการหรืองานที่สอดคล้องกับประเด็นท้าทายที่ก าหนดในแบบข้อตกลงใน
การพัฒนางาน :PA 
2.มีแผนการด าเนินการชัดเจน 
3.มีรายงานผลการด าเนินการ 
4.บรรลุตามประเด็นท้าทายที่ก าหนดในแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน :PA 

2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
 
2.1 เชิงปริมาณ  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลงและมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 
 
 
 
 

1.มีโครงการหรืองานที่สอดคล้องกับประเด็นท้าทายที่ก าหนดในแบบข้อตกลงใน
การพัฒนางาน :PA 
2.มีแผนการด าเนินการชัดเจน 
3.มีรายงานผลการด าเนินการ 
4.บรรลุตามประเด็นท้าทายที่ก าหนดในแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน :PA 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 4 ปฏิบัติได ้1 รายการ 

2.2 เชิงคุณภาพ  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 
 

มีผลกาพัฒนาตามประเด็นท้าทายเป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน :PA 

ระดับ 4 ตามเกณฑ์ 
ระดับ 3 ต่ ากว่าเกณฑ์ 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาต าแหน่งครู 

รายการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา 
ความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชาภายในสถานศึกษา เช่น ค าสั่ง หนังสือรับรองและหรือรายงานการ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในรอบที่ท าการประเมิน 
ระดบั 5 จ านวน  10  กิจกรรมข้ึนไป 
ระดับ 4 จ านวน  8  กิจกรรม 
ระดับ 3 จ านวน  6  กิจกรรม 
ระดับ 2 จ านวน  4  กิจกรรม 
ระดับ 1 จ านวน  2  กิจกรรม 
 

 
หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่ซ้ ากับกิจกรรมในองค์ประกอบที่ 1 ด้าน 2 ข้อ 2.3 
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องค์ประกอบที่ 3 การประเมนการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ต าแหน่งครู  

ที ่ รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยพิจารณาจากหลักฐาน ร่องรอยในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ) 
ระดับ 4 เข้าร่วมกิจกรรม  3  ครั้ง 
ระดับ 3 เข้าร่วมกิจกรรม  2  ครั้ง 
ระดับ 2 เข้าร่วมกิจกรรม  1  ครั้ง 
ระดับ 1 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.รับผิดชอบงานในเวลาราชการครบถ้วน เต็มเวลา (การลงเวลา) 
2.ปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานศึกษา 
3.ปฏิบัติตามค าสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.รับผิดชอบหน้าที่การจัดการเรียนการสอนครบทุกชั่วโมง 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 1 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
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ที ่ รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา 

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 1.มีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการของโรงเรียน มีร่องรอย หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน 
2.มีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการของกลุ่มงาน มีร่องรอย หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน 
3.มีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีร่องรอย 
หลักฐานการปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
ระดับ 1 ไม่ไดป้ฏิบัติ 
 

4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง 

เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มีร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติงาน (ท าบุญ  
ใส่บาตร รูปภาพ) 
ระดับ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 4 กิจกรรม 
ระดับ 3 เข้าร่วมกิจกรรม 4 กิจกรรม 
ระดับ 2 เข้าร่วมกิจกรรม 4 กิจกรรม 
ระดับ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 4 กิจกรรม 
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5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ โดย
ค านึงถึงคุณภาพของการศึกษาเป็นส าคัญ 

โดยพิจารณาจากหลักฐานการลาปฏิบัติราชการในรอบที่ท าการประเมิน 
ระดับ 4 ไม่เคยลาหรือ ลาไม่เกิน 2 ครั้งและจ านวนวันเป็นตามหลักเกณฑ์ 
           หรือที่ระเบียบก าหนด 
ระดบั 3 ลา 3 ครั้งและจ านวนวันเป็นตามหลักเกณฑ์หรือที่ระเบียบก าหนด 
ระดับ 2 ลา 4 ครั้งและจ านวนวันเป็นตามหลักเกณฑ์หรือที่ระเบียบก าหนด 
ระดับ 1 ลา 5 ครั้งและจ านวนวันเป็นตามหลักเกณฑ์หรือที่ระเบียบก าหนด 
 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 1.ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
2.ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน 
3.ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากนักเรียนและผู้ปกครอง 
ระดับ 4 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
ระดับ 3 มีข้อร้องเรียน 1 รายการ 
ระดับ 2 มีข้อร้องเรียน 2 รายการ 
ระดับ 1 มีข้อร้องเรียน 3 รายการ 
 

7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.แต่งกายตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ตรงต่อเวลา 
3.ปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานศึกษา 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ 
ระดับ 3 ปฏิบัติได ้2 รายการ 
ระดับ 2 ปฏิบัติได ้1 รายการ 
ระดับ 4 ไม่ไดปฏิบัติ 
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8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล 

1.ไม่เคยมีข้อขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงาน 
2.ไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก 
3.ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ปกครอง 
ระดับ 4 ไม่เก่ียวข้องทุกรายการ 
ระดับ 3 เกี่ยวข้อง 1 รายการ 
ระดับ 2 เกี่ยวข้อง 2 รายการ 
ระดับ 1 เกี่ยวข้อง 3 รายการ 
 

9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในรอบท่ีท าการประเมินโดยพิจารณาจากทะเบียนประวัติ กพ.7 
ระดับ 4 ไม่เคยถูกร้องเรียน กล่าวหา หรือถูกลงโทษที่เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระดับ 3 เคยถูกตั้งกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระดับ 2 ถูกลงโทษตักเตือนหรือถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 
ระดับ 1 ถูกลงโทษพักใช้หรือเพิกถอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

10. มีวินัยและการรักษาวินัย ในรอบท่ีท าการประเมินโดยพิจารณาจากทะเบียนประวัติ กพ.7 
ระดับ 4 ไม่เคยถูกร้องเรียน กล่าวหา หรือถูกลงโทษทางวินัย 
ระดับ 3 เคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ระดับ 2 ถูกลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ 
ระดับ 4 ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน 
 

 

 


