
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

 
1. การประเมินผลการปฏบิัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ (45) ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู ้

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการช้ันเรียน (10) 5 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงครบตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 6 รายการ 

ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ (10) 
ด้านที่ 4 งานอื่นๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมาย (5) 

4 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 5 รายการ 

3 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 4  รายการ 

2. การประเมินการปฏิบัตตินในการรักษาวินัย (30 
คะแนน) 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่
อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ (5 คะแนน) 
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำส่ัง
ของผู้บังคับบัญชา (5 คะแนน) 
3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลาและอุทิศให้แก่ทาง
ราชการ (5 คะแนน) 
4. การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (5 คะแนน) 
5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน) 
6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน 
สังคม (5 คะแนน) 
  

2 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 3 รายการ 

1 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัดน้อยกว่า 3 รายการ 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

5 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงครบตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 รายการ 

4 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 1 รายการ 

1 - 3 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัดแตไ่ม่สมบูรณ์ 

ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

5 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงครบตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 รายการ 

4 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 1 รายการ 

1 - 3 คะแนน หมายถึง มีเอกสารที่แสดงตามรายละเอียดของตัวชี้วัดแตไ่ม่สมบูรณ์ 

ด้านที่ 4 งานอื่นๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมาย (5) 

5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง 

3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง 

2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง 

0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบัติหรือไม่แสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



 
รายการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานที่มีอยู่จริงดังนี้ 
 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 1.2 การจัดการเรียนรู้ 
 1.3 คุณภาพผู้เรียน 
 1.4 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานที่มีอยู่จริงดังนี้ 
 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานที่มีอยู่จริงดังนี้ 
 3.1 การพัฒนาตนเอง 
 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานที่มีอยู่จริง 
 
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรกัษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (30 คะแนน) ประกอบด้วย 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน
เพื่อแสวงหาประโยชน์ (5 คะแนน) 
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา (5 คะแนน) 
3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลาและอุทิศให้แก่ทางราชการ (5 คะแนน) 
4. การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (5 คะแนน) 
5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน) 
6. การรักษาภาพลักษณแ์ละความสามัคคใีนองคก์ร ชุมชน สังคม (5 คะแนน) 
 

 
 
 

 



คำช้ีแจง รายละเอียดการพิจารณาผลการปฏิบัตงิงานจากเอกสารหลกัฐานที่มีอยู่จริง 
 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด ตัวอย่าง เอกสาร / หลักฐาน 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) ประกอบด้วย 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(45 คะแนน) 

1.1 การสร้างและหรือ 
พัฒนาหลักสูตร 

1. เอกสารการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วดั 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. หลักสูตรกลุ่มสาระ 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 1. หลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. หน่วยการเรียนรู้ 
4. หลักฐานการใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้ละบันทกึ
หลังสอน 
5. ผลงานนักเรียน 
6. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

1.3 คุณภาพผู้เรียน 1. เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียน
รายวิชาที่สอน 
2. หลักฐานการจัดกิจกรรม 
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

1.4 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 

1. สื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 
2. เอกสารหลักฐานการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
3. ทะเบียนการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 



คำช้ีแจง รายละเอียดการพิจารณาผลการปฏิบัตงิงานจากเอกสารหลกัฐานที่มีอยู่จริง (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด ตัวอย่าง เอกสาร / หลักฐาน 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) ประกอบด้วย 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(45 คะแนน) 

1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. เอกสารหลักฐานการประเมินตามสภาพจริง 
3. เอกสารหลักฐานการสร้าง การประเมิน การ
ปรับปปรุงและการพัฒนาเครื่องมือการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

1. เอกสารหลักฐาน การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาหรือความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ 
2. หลักฐานแสดงผลการดำเนินการวิจัย 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
(10 คะแนน) 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 

1. สารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือ
ประจำวิชา 
2. ป้ายนิทรรศการ ป้ายนิเทศ ป้ายแสดงผลงาน
ผู้เรียน สื่อและอุปกรณ์อืน่ๆ 
3. สภาพห้องเรียน 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การจัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียน 
2. เอกสารหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3. โครงการ/กจิกรรมการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



คำช้ีแจง รายละเอียดการพิจารณาผลการปฏิบัตงิงานจากเอกสารหลกัฐานที่มีอยู่จริง (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด ตัวอย่าง เอกสาร / หลักฐาน 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
3. การพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพ 
(10 คะแนน) 

3.1 การพัฒนาตนเอง  1. แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 
2. แฟ้มเอกสารหลักฐานการพัฒนาตนเอง 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ   1. เอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพฒันาวิชาชพีครู 
2. นวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
3. เอกสารหลักฐานการนำนวัตกรรมมาจัดการ
เรียนรู้ 
4. เอกสารหลักฐานแสดงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
5. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

4. งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
(5 คะแนน) 

1. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 1. เอกสารหลักฐาน คำสัง่การมอบหมายงาน 
2. รายงานผลการดำเนินงาน 
3. เอกสารหลักฐานการดำเนินงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรกัษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
(5 คะแนน) 
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา (5 คะแนน) 
3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลาและอุทิศให้แก่ทางราชการ (5 คะแนน) 
4. การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (5 คะแนน) 
5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน) 
6. การรักษาภาพลักษณแ์ละความสามัคคใีนองคก์ร ชุมชน สังคม (5 คะแนน) 

 
 
 
 
 


