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ค าน า 
 

               การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทาง 
ในการด าเนินงานกลุ่มบริหารบุคคล  ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและจากประสบการณ ์  
การท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอน
ของ 
การปฏิบัติงาน  ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้แนบเอกสารแบบฟอร์มและตัวอย่าง
ไว้ในคู่มือเล่มนี้แล้ว        
               คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ขั้นตอนรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้บริการได้บ้างไม่มากก็น้อยและหากมี
ข้อเสนอแนะใดๆ เพ่ิมเติม กลุ่มบริหารงานบุคคลยินดีน้อมรับและจักขอบพระคุณยิ่ง 

               กลุ่มบริหารงานบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเล่มนี้ จะเป็น
ข้อมูลสารสนเทศส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
                                                                           
                                                                                 คณะผู้จัดท า 
                                                              กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                                                            16  พฤษภาคม  2565 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคล 
 

            การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 
เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วัตถุประสงค ์
            1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม หลัก
ธรรมาภิบาล  
            2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่มีความ 
รับผิดชอบให้เกิดผล ส าเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
            3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
            4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู  
เกียรติมีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. งานออกจากราชการ 

            

งานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            1. งานบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            2. งานหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

            5. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และออกจากราชการ 
            6. งานทะเบียนประวัติ ใบประกอบวิชาชีพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
            7. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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            8. งานมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และขวัญก าลังใจ 
   9. งานวินัยและนิติการ 
            10. งานมาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงาน 
            11. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนข้ันเงินเดือน 
            12. งานธุรการโรงเรียน 
            13. งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. งานบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1. วิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและการ
ด าเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
 2. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 3. ให้ค าแนะน า นิเทศติดตามการด าเนินงานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 4. ก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนเพ่ือเป็นแนวแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 5. วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของโรงเรียนและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานั้นๆ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
            1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
 3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนล าดับที่ 4 ในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียนเดินทางไป
ราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 4. ปฏิบัติราชการแทนในงานที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 5. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลตามนโยบายของทางราชการ 
 6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. ให้ค าแนะน า นิเทศการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุเป้าหมาย 
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            1. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 4. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
 5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ รายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
            1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
  1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
  1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. งานก าหนดต าแหน่ง 
  2.1 จัดท าภาระงานส าหรับบุคลากรของโรงเรียน 
  2.2 น าเสนอแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อน าเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ 
 1. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
  1.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 
 1.2 จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามที่ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้บังคับบัญชา 
  1.3 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
  1.4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชา 
  1.5 เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการสรรหาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. การออกจากราชการ 
  2.1 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. การย้าย โอน 
  3.1 จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 เสนอค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ขั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.3 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการย้าย โอน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  3.4 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการย้าย โอน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  4.1 จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบรรจุเข้ารับราชการ 
  4.2 การลาออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอค าร้องของผู้มีความประสงค์ไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอน 
  4.3 การลาออกจากราชการ (มาตรา 65) เสนอค าร้องของผู้มีความประสงค์ไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอนภายในเวลาที่ก าหนด 
  4.4 การลาออกเพ่ือไปรับราชการทหารให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วัน 
เพ่ือให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานทะเบียนประวัติ ใบประกอบวิชาชีพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1. ทะเบียนประวัติ 
  1.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 
  1.2 จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างของโรงเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 
  1.3 ด าเนินการแก้ไขข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเสนอไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  1.4 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนประวัติต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2. ใบประกอบวิชาชีพ 
  2.1 จัดท าเบียนข้อมูลเกี่ยวกับการขอ การต่อใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 
  2.2 จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอ การต่อใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2.3 ประสานกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือการขอ การต่อใบ
ประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.4 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการขอ การต่อใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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  2.5 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3.1 จัดท าแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามเขตพ้ืนการศึกษาก าหนด 
  3.2 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือท าการออกบัตร 
            4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างเพ่ือเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     4.2 ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายก าหนด 
                4.3 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
            5. การเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ 
    5.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    5.2 รวบรวมเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวกับการเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือเป็นเอกสาร 
ในการด าเนินงาน 
    5.3 ด าเนินการทางธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะ 
    5.4 รวบรวมข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับวิทยฐานะ 
    5.5 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. วางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ด าเนินงานธุรการ สารบรรณเก่ียวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 3. ด าเนินการประสานงานกับงานอ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
    จัดท าทะเบียนคุมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์และพัฒนางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 7. ศึกษาวิเคราะห์ ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 8. ประสานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งานมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และขวัญก าลังใจ 
 1. วางแผนการด าเนินงานยกย่องเชิดชูและขวัญก าลังใจ 
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 2. จัดท าข้อมูลของบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน 
 3. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานยกย่องเชิดชูและขวัญก าลังใจ 
 4. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการยกย่องเชิดชูและขวัญก าลังใจ 
 5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานยกย่องเชิดชูและขวัญก าลังใจ 
 6. ส่งเสริมและให้ความความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามระเบียบ ขนบธรรมเนียม วิธีปฏิบัติแก้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามแบบ
แผนของราชการ 
 8. จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานและ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
 9. จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานในการติดตามและ
แก้ปัญหานักเรียนจนเป็นที่ประจักษ์ 
 10. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานวินัยและนิติการ 
           1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัยและนิติการ 
 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและนิติการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 
 3. ด าเนินการทางวินัยและนิติการภายใต้กรอบของอ านาจและกฎหมาย 
 4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานวินัยและนิติการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและนิติการ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. งานมาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงาน 
           1. วางแผนการด าเนินงานมาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงาน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท ามาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 4. ก าหนดปฏิทินในการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 5. รวบรวมเอกสาร สรุปและรายงานเกี่ยวกับมาตรฐานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 6. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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11. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา 
 4. เป็นคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
12. งานธุรการโรงเรียน 
 1. ก าหนดแผนงานโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานของงานธุรการสารบรรณให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 
 2. รับหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นและรับหนังสือระบบ e-filling  
 3. ร่างพิมพ์ตอบโต้หนังสือราชการกับหน่วยงานนอกโรงเรียนหรือส่วนราชการอ่ืนและโต้ตอบหนังสือ
ราชการในระบบ e-filling 
            4. จัดท าค าสั่งต่างๆ ของโรงเรียน 
 5. เสนอหนังสือราชการและจ่ายหนังสือตามกลุ่มบริหารงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
 6. ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)  
 7. บันทึกการประชุมรายงานการประชุมจัดเตรียมสมุดตรวจเยี่ยมสมุดตรวจราชการ 
 8. จัดเก็บหนังสือให้เป็นระบบหมวดหมู่และแยกประเภทตามระเบียบงานสารบรรณ 
 9. รวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับงานสารบรรณ 

 10. ติดตามหนังสือราชการของกลุ่มงานทุกกลุ่มงานเพ่ือขออนุญาตท าลายหนังสือราชการที่ครบ 
ก าหนดการจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ 
 11. ติดตามงานท่ีปฏิบัติการส่งงานหรือการตอบรับหนังสือของกลุ่มงานเพ่ือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 12. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
 13. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 14. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
13. งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความเป็นระเบียบของส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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 2. รวบรวมโครงการ งานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ 
 3. กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเพ่ือรายงาน
ผู้เกีย่วข้องหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 4. ติดตาม สรุป รายงาน การด าเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. รวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6. ด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
 7. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
1.  การลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.1  ให้ลงเวลาการมาปฏิบัติราชการตามจริงและต้องมาลงเวลาไม่เกิน 08.20 น.  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากทางโรงเรียนจะขีดเส้นแดงเวลา  08.30  น.  หากมาหลังเวลานี้ให้ลงเวลาใต้เส้นแดง  ถ้ามาเกิน 
08.30 น.  ถือว่ามาสาย 
 1.2  การลงเวลากลับให้ลงเวลาตามจริง  แต่ไม่ก่อน 16.30  น.  เพราะเวลาปฏิบัติราชการ                                
คือ 8.30 – 16.30 น. 
 1.3  ให้ลงเวลาด้วยเลขไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  และต้องลงเวลาด้วยตนเองเป็นประจ าทุกวัน  

2.  การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
 2.1  บันทึกขออนุญาตตามแบบบันทึก 
 2.2  น าแบบบันทึกขออนุญาตเสนอหัวหน้าลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และ
ผู้อ านวยการหรือผู้รักษาราชการแทน(กรณีผู้อ านวยการไปราชการ) เพ่ือพิจารณาการอนุญาต 
 2.3  ผู้อ านวยการหรือผู้รักษาราชการแทนลงนามอนุญาต จึงจะถือว่าการอนุญาตเป็นผล 
 2.4  การขออนุญาตภาคเช้าต้องมาปฏิบัติราชการไม่เกิน 12.30 น. และต้องขออนุญาตล่วงหน้า  
3.  การบันทึกขอไปราชการ 
 3.1  เมื่อได้รับค าสั่งไปราชการ/ไปอบรมประชุมสัมมนา ให้บันทึกขอไปราชการ โดยแจ้งให้หัวหน้า
สายชั้นทราบเพื่อจัดครูเข้าสอนแทน 
 5.2  หลังกลับจากไปราชการ ให้รายงานผลการไปราชการ/อบรมประชุมสัมมนาเสนอผู้บริหาร           
ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ให้มีการส าเนารายงานการเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาให้งานพัฒนาบุคลากร กลุ่ม
บริหารงานบุคคลเพ่ือจัดเก็บไว้ จ านวน  1  ชุด และต้องขยายผลการไปอบรมประชุมสัมมนาในวันประชุม
ประจ าเดือนทุกครั้ง 
 5.3  เมื่อน าความรู้ที่ได้จากการไปราชการ  ไปด าเนินการหรือทดลองใช้แล้วเกิดผล ให้รายงาน         
ผู้บริหารทราบ 
4.  การรับทราบค าสั่งจากหนังสือเวียน 
  ศึกษาเรื่องที่แจ้งเวียนให้ทราบ  ลงชื่อรับทราบและปฏิบัติตามที่มอบหมาย  หากหนังสือที่แจ้งเวียน
ให้ทราบให้มีการรายงานข้อมูลต้องรีบรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดหากมีข้อสงสัยหรือไม่อาจปฏิบัติได้ให้
รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อหาทางแก้ไข  
5.  การบันทึกการนิเทศ 
 5.1  ศึกษาเรื่องที่ได้รับการนิเทศ  ลงชื่อรับทราบและปฏิบัติตามที่นิเทศ  หากมีข้อสงสัยหรือไม่อาจ
ปฏิบัติได้ให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อหาทางแก้ไข 
 5.2  เมื่อน าข้อนิเทศไปปฏิบัติแล้วเกิดผลประการใด  ให้รายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
6.  การลา 
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          6.1 ถ้าลากิจ  ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันและมอบหมายงานสอน/การดูแลนักเรียน                   
ให้เรียบร้อย จากนั้นเสนอหัวหน้ากลุ่มงานที่ตนเองสังกัดทราบ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือสรุปสถิติ
การลา จากนั้นให้น าเสนอใบลาต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วตรวจดูการอนุมัติ   
ผู้อ านวยการอนุมัติแล้วจึงจะถือว่าการลาเป็นผล 
          6.2 ถ้าลาป่วย  ให้ยื่นใบลาทันทีที่มาปฏิบัติราชการ ถ้าสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ให้โทรแจ้งกับ          
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือจะได้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือครูท่านอ่ืนดูแล
นักเรียนแทน 
 
7.  การต้อนรับผู้มาเยี่ยม/มาติดต่อราชการ 
 7.1  เมื่อพบผู้มาเยี่ยมหรือมาติดต่อราชการ ให้การต้อนรับแบบกัลยาณมิตร 
 7.2  ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
 7.3  ให้ผู้มาเยี่ยมลงบันทึกตามกรณี  บันทึกการเยี่ยม/บันทึกการนิเทศ/บันทึกการตรวจราชการ 
 
8.  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.1  ทางโรงเรียนจะก าหนดให้มีการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน ตามท่ีก าหนด ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุม  หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้ชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
          8.2 ให้งานโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้จัดสถานที่การประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประชุมให้
พร้อมก่อนการประชุม และด าเนินการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังการประชุม 
 8.3  ให้กลุ่มงานทุกกลุ่มจัดท าวาระ/เนื้อหา/เรื่องการประชุม เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมทุกครั้ง 
 8.4  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องลงชื่อในแบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
          8.5  ให้เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
          8.6  ให้งานส่งเสริมขวัญก าลังใจ และเชิดชูเกียรติ กลุ่มบริหารงานบุคลากร เป็นผู้จัดหาของขวัญเพ่ือ
มอบแด่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดของเดือนที่จัดให้มีการประชุม และด าเนินการมอบหลังพิธีปิดการประชุม 
          8.7  ให้งานปฏิคมโรงเรียนด าเนินการจัดหาน้ า อาหารว่าง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
9.  การออกค าสั่ง หรือ หนังสือราชการ 
          9.1 ให้งานสารบรรณโรงเรียนเป็นผู้ออกค าสั่งโรงเรียน หรือหนังสือราชการ 
 9.2  ให้กลุ่มงานที่ประสงค์จะออกค าสั่งโรงเรียน หรือหนังสือราชการ ติดต่อขอเลขที่ค าสั่ง หรือ 
เลขที่หนังสือส่งออก ได้ที่งานสารบรรณของโรงเรียน พร้อมลงเลขท่ีค าสั่ง  เลขท่ีหนังสือส่งออก  และเรื่องท่ี 
จัดท าลงในแบบบันทึกด้วยตนเอง หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณบันทึกให้ก็ได้ 
          9.3 ให้จัดพิมพ์ค าสั่งโรงเรียน หรือหนังสือราชการ ตามแบบท่ีถูกต้องทางราชการ  
 9.4  ให้มีการเก็บส าเนาค าสั่งโรงเรียน หรือหนังสือราชการ ไว้ที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
จ านวน  1  ชุด 
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9.  การใช้เครื่องพิมพ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
          9.1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้เครื่องพิมพ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดหากระดาษ หรือวัสดุที่ต้องใช้ 
มาด้วยตนเอง   
 9.2  ให้ใช้เครื่องพิมพ์ด้วยความทะนุถนอม 
          9.3 หลังเลิกใช้งานให้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  
10.  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          9.1 ให้ผู้ที่ประสงค์ขอบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีบัตรหมดอายุ  บัตรสูญหาย ฯลฯ  ให้ไปติดต่อขอรับ
แบบค าร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบรูปถ่าย  ขนาด  
2.5   3  เซนติเมตร (1 นิ้ว)  จ านวน  2  ใบ  และส าเนาทะเบียนบ้าน(รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ  
น าส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพ่ือด าเนินการออกบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป ทั้งนี้ไม่ต้องจัดท าเป็นหนังสือราชการ 
          9.2 กรณทีี่ที่มีผู้ประสงค์ขอบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มากกว่า 1 คน ให้จัดท าหนังสือมอบอ านาจให้ 
ผู้ใดผู้หนึ่งท าการแทน โดยรวมรวมเอกสารทุกคนส่งถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ทั้งนี้ต้องจัดท าเป็นหนังสือราชการด้วย 
11.  การแต่งกายประจ าวันของบุคลากร 
          ตามมติในท่ีประชุมโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  ได้ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แต่งกายประจ าวัน  ดังนี้ 

1) วันจันทร์  สวมชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว หรือแขนสั้น 
2) วันอังคาร สวมชุดเสื้อพ้ืนเมืองสีชมพู หรือชุดสุภาพ 
3) วันพุธ  สวมชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุดผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชุดผู้ก ากับ 

ลูกเสือวิสามัญ  ชุดผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  และชุดสุภาพส าหรับครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 
4) วันพฤหัสบดี สวมชุดสุภาพ 
5) วันศุกร์  สวมชุดเสื้อพ้ืนเมืองสีเขียว 
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ภาคผนวก 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ข้าราชการครู 
 

วัน…………………..……………………ที…่……………..เดือน……………………………………………………..พ.ศ. ……………….. 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลับ หมายเหตุ 

๑       

๒       

๓       

๔       

๕       

๖       

๗       

๘       

๙       

๑๐       

๑๑       

๑๒       

๑๓       

๑๔       
 

 
 
 

 
 

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

                                                    (……………………………………..………..) 
                                                             กลุ่มบริหารงานบุคคล                       

 
                                             (ลงชื่อ)…………………………..…………………. 
                                                    (……………………………………………….) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 

แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

ข้าราชการครทูั้งหมด…………………….คน 
ไปราชการ     จ านวน……………..คน 
ลา    กิจ  จ านวน…………คน  ป่วย  จ านวน…………คน 
       คลอด    จ านวน……………คน 
มาปฏิบัติราชการ  จ านวน……………คน    

ผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ 
๑……………………………………..เนื่องจาก……………….. 
๒……………………………………..เนื่องจาก……………….. 
๓……………………………………..เนื่องจาก……………….. 
๔……………………………………..เนื่องจาก……………….. 
๕……………………………………..เนื่องจาก……………….. 
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ส่วนราชการ   โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูม ิ
ที…่…………………………...  วันที…….............  เดือน……………………………………………………พ.ศ. …………………….. 
เร่ือง   ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
                                                                    
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
             ด้วยข้าพเจ้า…………………………………………………………………..ต าแหน่ง…………………..………..………………………………… 
รับผิดชอบวิชา…………………………………………....…………………………….มีความประสงค์ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรยีน 
ในวันท่ี…………...…..เดือน……………...…………………………………..พ.ศ. ………..……..…….. เวลา…………………………...น. 
ถึงวันท่ี…………...…..เดือน……………...…………………………………..พ.ศ. ………..……..…….. เวลา…………………………...น. 
สถานท่ีไป………………………………..…………………………………………เพื่อ………………………………………………………………………………. 
ซึ่งขณะเวลาขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน   ข้าพเจ้า   (    )  ไม่มรีายวิชาสอน   (    )  มีรายวิชาสอน 
จ านวน………………รายวิชา   รวมระยะเวลาขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน…………………….ช่ัวโมง………………….นาที 
ตารางสอนครูผู้ขออนุญาต 
คาบที ่ เวลา ช่ือรายวิชา ช้ัน กรณีมรีายวิชาสอนใหร้ะบุช่ือผูส้อนแทนใน

ช่องนี้ 
ลงช่ือ 

ครูผูส้อน
แทน 

      
      

 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป 
                                                                  (ลงช่ือ)  ………………………………………………………                                                    
                                                                          (………………………………………………………………) 
                                                                   ต าแหน่ง………………………………………………………………           
       
ความเห็นของหัวหน้ากลุม่บริหารวิชาการ                       ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 (   )  ทราบ                                                           (   )  ทราบ 
(   )  เหน็ควรอนุญาต    (    )  เห็นควรไม่อนญุาต              (   )  เห็นควรอนุญาต    (    )  เห็นควรไม่อนญุาต 
 (ลงช่ือ)…………………………………………………….……              (ลงช่ือ)……………………..…………………………………………...                                                      
        (…………………………………………………………)                     (……………………….…………………………………………)  
ต าแหน่ง……………………………………...……..                       ต าแหน่ง………………………………………………………. 
 

                                                        ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                           (   )  ทราบ 
                                                           (   )  อนุญาต    (    )  ไมอ่นุญาต 
                                                                 

                                                                            (ลงช่ือ)                                                      
                                                                                  (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์)   
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

 
แบบขอออกนอกสถานศึกษา 

บันทึกข้อความ 
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                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ที่......................วันที…่……..........เดือน.....................................................................พ.ศ. ........................ 
เรื่อง  ขออนุญาตไปราชการ 
 
เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ..........................................................................................................................................................................ชุด 
 ข้าพเจ้า...........................................................ต าแหน่ง................................................................................พร้อมด้วย 
.......................................................ต าแหน่ง..............................................อ้างถึงหนังสือที่............./...............ลงวันที่..............
เดือน....................................พ.ศ....................มีความประสงค์จะขออนุญาตไปราชการ............................................................... 
อ าเภอ...........................................จังหวัด.....................................................ระหว่างวันท่ี......................เดือน.............................
ใพ.ศ.......................ถึงวนัท่ี..................เดือน...........................................พ.ศ....................... เพื่อ………………................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
และขออนุญาตใช้เงินไปราชการครั้งนี้ดังน้ี 
  1. ค่าลงทะเบียน…………………………… บาท 
  2. ค่าเบี้ยเลี้ยง………………………………. บาท 
  3. ค่าท่ีพัก……………………………………. บาท 
  4. ค่าเดินทาง  รถประจ าทาง   รถยนต์ส่วนตัว………………………………………   บาท 
  5. อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………..………….     ………………………………………….   บาท 
  (………………………………………………………) รวมทั้งสิ้น  …………………………………………   บาท 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       (ลงช่ือ)…………………………………………………… 
                                                              (.................................................................) 
  

  บันทึกความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบขออนุญาตไปราชการ 

   รับทราบ 
   ความเห็น........................................ 
…………………………………………………….. 
 
(ลงชื่อ)………………………………………….. 
   (........................................................) 
หัวหน้ากลุ่ม............................................ 
    ......./..................................../........... 

      รับทราบ 
   อนุญาต         ไม่อนุญาต 
   ความเห็น/สั่งการ......................................... 
.............................................................. .............. 
      (ลงชื่อ) 

      (……………………………………………..)   
ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

        ........... /..................................../........... 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
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           บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่……………………..วันที………………..เดือน………………………………………………………….พ.ศ. ………………….. 
เร่ือง   รายงานผลการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา 
                                                                    
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                      
         ตามค าสั่งโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ที่…………/…………ลงวันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. ………………………..….  
ให้ ข้ าพ เจ้ า  นาย/นาง /นางสาว…………………………………………………….ต าแหน่ ง………………………………….………..พร้ อม
ด้วย………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
         เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง……………………………………………………………………………………………….………………. 
จัดโดย………………………………………………………..สถานท่ีจัด…………………………………………………………………………………………….. 
ระหว่างวันท่ี….…..เดือน…………………………..พ.ศ. ………… ถึงวันท่ี……..เดือน…………………………..พ.ศ. ………………………………... 
รวม…………….วัน 
        ข้าพเจ้าขอรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา  ดังนี้ 
             1. เรื่องที่เข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             2. เอกสารที่แนบ 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             3. การน าผลการประชุม  อบรม  สัมมนา มาปรับใช้ 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             4. อื่นๆ 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                    (ลงช่ือ)…………………………………………………..……….                                 
                                                                           (……………………………………………………………) 
                                                                   ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
ความเห็นกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
    ……………………………………………………………………. 
    …………………………………….………………………………. 
 
(ลงช่ือ)……………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
       (……………………………) 
     …..……../…………………/…………….. 

 ความเห็นผู้บริหารโรงเรียน 
 ทราบผลการประชุม/อบรม/สัมมนา 
 ……………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………. 
 
(ลงช่ือ)……………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          (………………………………) 
     …..……../…………………/…………….. 

 

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนา 
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   ใบลาป่วย  ลาคลอด  ลากิจส่วนตัว 
 
                                                                 เขียนที…่……………………………………………………………… 
                                                      วันท่ี……………เดือน…………………………………………พ.ศ. …………. 
 
เรื่อง  …………………………………………………… 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 
                ข้าพเจ้า………………………………………………………………ต าแหน่ง ……………………………………………… 
สังกัด ……………………………………………………………………………………กระทรวง …………………………………………….. 
                   ป่วย 
ขอลา               กิจส่วนตัว   เนื่องจาก………………………………..………………………………………………………….. 
                   คลอดบุตร 
ตั้งแต่วันท่ี……………………………………ถึงวันท่ี……………………………………………………….มีก าหนด………………...วัน 
ข้าพเจ้าได้ลา          ป่วย          ลากิจส่วนตัว      ลาคลอดบุตร   ครั้งสุดท้าย 
ตั้งแต่วันท่ี……………………………………ถึงวันท่ี……………………………………………………….มีก าหนด………………...วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
                                                      
                                               (ลงช่ือ)………………………………………………………………… 
                                                       (…………………………………………………………………) 
สถิติการลาในครึ่งปีงบประมาณ 
ครั้งท่ี  1  (1 เมษายน  2565 – 30 กันยายน 2565)                    ความเห็นของหัวหน้ากลุ่ม 
 
ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น 
ป่วย    
กิจส่วนตัว    
คลอดบุตร    
 

(ลงช่ือ)……………………………………………………………ผู้ตรวจ         (ลงช่ือ)………………………………………………..………… 
       (………………………………………………….………..)                       (……………………………………………….……..) 

    …….…../…………………….……………./……………....               ต าแหน่ง……………………………………………………...... 
                                                                            

                                          ค าสั่ง 
                                                     อนุญาต            ไม่อนุญาต    
                                                    (ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                                                             (……………………………………………………..) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

                        

แบบใบลาป่วย  ลากิจ และลาคลอด 

 

 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 
 กลุ่มบริหารบุคคล 
 กลุ่มบริหารทั่วไป 
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                     ค าขอมีบัตรประจ าตัวหรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่   เลขที่..................................... 
              ตามพระราชบัญญัติประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542         รหัสบัตร............................... 
                                                    .....................................              วนัออกบตัร........................... 
                                                                                              วันหมดอายุ............................. 
                                                                   เขียนที่............................................ .. 
                                                     วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................. 
           ข้าพเจ้าชื่อ.................................................ชื่อสกุล.................................................. . 

เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ............อายุ....... ...ปี สัญชาติ..............หมู่โลหิต.......... 

มีชื่อท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี................ตรอก/ซอย..................ถนน......................ต าบล/แขวง................. ........ 
อ าเภอ/เขต....................จังหวดั.....................รหัสไปรษณีย์..... ...................โทรศัพท์........................................... 

เลขหมายประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..................................................................... ..................................................... 

เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท    ข้าราชการพลเรือนสามัญ    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ลูกจ้างประจ า    พนักงานราชการ  รับราชการสังกัด กลุ่ม/ส านัก………………………………………………….  
โรงเรียน…………………………………………………ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา………………………….. 
เขต………./ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต……….. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ต าแหน่ง…………………………………………………… เชี่ยวชาญ   ช านาญการพิเศษ  
 ช านาญการ    ปฏิบัติการ    ปฏิบัติงาน  ช่วยปฏิบัติราชราชการ  ส านัก………………………………… 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     กรณี   1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
       2. ขอมีบัตรใหม่เนื่องจาก    บัตรหมดอายุ   บัตรหายหรือถูกท าลาย 
                                          หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................(ถ้าทราบ) 
       3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก    เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ 
                                           เปลี่ยนชื่อตัว           เปลี่ยนชื่อสกุล เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล  
                                           ช ารุด                    อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. 
       4. ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว และ หลักฐานอ่ืนๆ(ถ้ามี)...... 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 
                                                               (ลายมือชื่อ)................................................................ผู้ท าค าขอ 
                                                                             (....................................................... 
หมายเหต ุ   ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก แล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  และหรือ  หน้าข้อความที่ใช้  
                ให้ลงค าน านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ   เป็นต้น   
                และชื่อผู้ขอมีบัตร 

แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวหรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ 

 
      รูปถ่าย 
     2.5x3 ซ.ม. 
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ค าแนะน าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                การแนบหลักฐาน        
                      -  ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                      -  ใบแจ้งความของสถานีต ารวจ กรณีบัตรเก่าสูญหาย 
                      -  แนบบัตรเก่าคืน 
                      -  รูปถ่าย ใช้รูปถ่ายไม่เกินหกเดือน ก่อนวันยื่นค าขอมีบัตร จ านวน 2 ใบ  ขนาด 2.5   3   
                         เซนติเมตร (1 นิ้ว)  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสีเข้ม แต่งเครื่องแบบ 
                         ราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ  ชุดสากล  หรือชุดไทยพระราชทาน การประดับ 
                         เครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลขท่ี…………………………………………………… 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

วันออกบัตร…………………… บัตรหมดอายุ………………… 
 

 

                            เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
                            …………………………………………….….. 
                         ชื่อ………………………………………………… 
                         ต าแหน่ง ………………………………………. 
  ………………..       ………………………….………………………… 
                   
   ลายมือชื่อ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
หมู่โลหิต…….                         ผู้ออกบัตร            

 

รูปถ่าย 
2.5  3 
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แบบค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันท่ียื่นค าร้องขอย้าย............มกราคม พ.ศ. .................   สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา……………………..……………………..      ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
ชื่อ – สกุล ……………...................................………….ต าแหน่ง.………..........….วิทยฐานะ ………..…………… 
เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
สถานศึกษา ……………...................................…………………………………............................……………………. 
รับเงินเดือนอันดับ …………..ขั้น …………………….……..บาท (ปีงบประมาณ………………....…….) 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................... 

ขอย้าย 
 
กรณี 

   ภายในเขตพื้นที่การศึกษา        
   ระหว่างเขตพื้นทีก่ารศึกษา           

จังหวัด…………………………………………………………. 
จังหวัด.................................................................. 

  ปกติ       
  เพื่อความเหมาะสมและประโยชน ์  
       ของทางราชการ 

 
  พิเศษ  กรณี …….........................………….…. 

ประวัติส่วนตัว ข้อมูลอื่น ๆ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที ่ เหตุผลการขอยา้ย 
1.  เกิดวันที…่…...เดือน…….........…..พ.ศ.………... 
2. คุณวุฒิ……….………..……………..........…………… 
   สาขาวิชา/วิชาเอก…………………......……………. 
   วิชาโท…………………………………......…………….. 
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ที่ส าเร็จการศึกษา) 
3. ความรู้ความสามารถ  
…………………………………………….………......…… 
…………………………………..……………........………… 
…………………………………..……………...........……… 
4. ประสบการณ์………......……………..…..…………… 
……………………......…..……………………………….… 
……………………......…………….…………………………. 
………………………......…………………………………… 
5. คู่สมรสชื่อ …........…………………………………… 
    อาชีพ ……………........……………………………... 
    ที่ท างาน ………........………..……………………... 
    ต าบล………………........……….……………………. 
    อ าเภอ ……………..........………...………………... 
    จังหวัด ………….........…………..…………………. 

1. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  
เคยถูกพิจารณาเกีย่วกับการประกอบวิชาชีพครู 
 ตักเตือน           ภาคทัณฑ์ 
 พักใช้ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต 
2.สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
 กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภยั 
 มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
 ใช้ภาษาถิ่นมากกวา่ภาษาไทย 
 ยากล าบากในการเดินทาง 
 ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษา..................กิโลเมตร 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

ให้ระบุสถานศึกษาที่ขอย้ายโดยเรียงล าดับตามความประสงค์ 
(ขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว)ดังนี้ 
1. หน่วยงานการศึกษา  
 (1) โรงเรียน…………………………………………… 
……………………….…………................………………………… 
 (2)โรงเรียน…………………...............…………………...…
…………………………..…...............…………………. 
 (3)โรงเรียน………..…………...............………………...…
…………………………….….............………………… 
 (4) โรงเรียน.....……………….......................... 
……………………………………………………………………….. 
2. ถ้าไม่ได้ตามระบุ 
 (1) ขอระงับการย้าย 
 (2) สถานศึกษาใดก็ได้ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา................................................................. 
 กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายตามขอ้ 1 และ   ขอ้ 
2(2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะกรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 กรณีปกต ิ
 ระบุ…………………........……………………… 
 ………………………........……………………… 
 ……………………….........………………………
 ………………………........……………………… 
 ………………………........……………………… 
 กรณีพิเศษ 
 ระบุ…………………........……………………… 
 ……………………….........……………………… 
 ……………………….........………………………
 …………………….…........……………………… 
 …………………………….....…………………… 
 กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของ 
      ทางราชการ 
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ………………………........…………………..…………... 
 ………………………........………………..……………... 
 ……………………........…………………………………... 
 ……………………….........…..…………………………... 

แบบค าขอร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 



 
 

6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ่……………….....…………… 
    หมู่ที่………….ต าบล………….....…………………... 
    อ าเภอ ……………………….….....………………….. 
    จังหวัด ………………..……….....….………………… 
    หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว………….....….…………... 
    หมู่ที่ …….……ต าบล………….......………………... 
    อ าเภอ…………………………..….....………………… 
    จังหวัด………………………….......………………….. 
ประวัติการรับราชการ 
1. เร่ิมรับราชการต าแหน่ง …….....……..…………… 
   สถานศึกษา..................................................... 
   สังกัด………………………………......………………… 
   ตัง้แต่วันที่….…..เดือน….…...…….พ.ศ……...….. 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……….....……….…………. 
   สถานศึกษา..................................................... 
   สังกัด…………………………......…………….………… 
   ตั้งแต่วันที่….…..เดือน……...…..….พ.ศ…...….…. 
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด………..……..ปี 
    …………………….เดือน…….…….วัน 
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา  
   ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
   อยู่ระหวา่งลาศึกษาตอ่เต็มเวลา 
 ระดับ……...................................................... 
 สถานบัน...……………………………….....……….. ตั้งแต่
วันที่…..…เดือน………….....พ.ศ. ………... ถึง
วันที่….…..เดือน…….….....….พ.ศ………….… 

3. ปัจจุบันชว่ยปฏิบัติราชการที ่
.....…………………..………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
.................................................................................. 
ตั้งแต่วันที่ ……....เดือน……..……………..พ.ศ…......…… 
4. รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ 
 1. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 2. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 3. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 4. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 

ขอย้ายสบัเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว……………................……………………. 
เลขประจ าตัวประชาชน  
---- 
ต าแหน่ง…………………………....................………………... 
ต าแหน่งเลขที่ …………......………อันดับ……............…... 
ขั้น………………………..………บาท 
สถานศึกษา.............…….................…………………………. 
……………………………….........................……………………. 
สังกัด………………………........................…………………….. 
 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาทุกฉบับ) 
 ส าเนา ก.พ.7 หรือ ส าเนา ก.ค.ศ.16 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย ์
 บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอยา้ยสับเปลีย่นทุกคน 
 อื่น ๆ ระบุ ……………….……………………….......……. 
…………………………………………..……………….......……….. 
…………………………………………………………….......………. 
……………………………………..………………….......………….. 
……………………………………..………………….......………….. 
………………………………………………………........…………… 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
……………….........................………………………… 
………………….........................……………………… 

  ………………….............................…………………… 
  ……………...........................…………………………… 
 หากข้าราชการครูรายนี้  ได้รับการพิจารณาย้าย 
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก........................... 
................................................................ทดแทน 
 
ลงชื่อ                             ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
    (….……………….............................………) 
ต าแหน่ง………………........……………………….. 
วันที่..........เดือน................................พ.ศ.............. 
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

………………….......................…………………… 
……………....................…………………………… 
…………………..................……………………… 
………………..................………………………… 

ลงชื่อ 
 
         (….……………….................…………………) 
ต าแหน่ง………………........……………………………… 
วันที่..........เดือน................................พ.ศ.............. 

หมายเหตุ   ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปรับแบบค าร้องไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น ขอรับรองว่าขอ้มูลถูกต้องและเป็นความจริง 
    ลงชื่อ ……………….............………..........……………ผู้ขอย้าย 

 (…………………………….....……………………….) 
วัน………….เดือน………………………..พ.ศ……………. 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมลูของผู้ขอรับการประเมิน  
รอบการประเมิน  
  ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตลุาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
ช่ือผู้รับการประเมิน................................................................................................................... ต าแหน่ง ………………………………………………….. 
เงินเดือน......................................................... สถานศึกษา ……………………….................สังกัด.......................................................................... 
สอนระดับชั้น............................วิชา............................................................................. ช่ัวโมงการสอน ………………………... ช่ัวโมง/สัปดาห์  
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบด้วย  
 ๑) ลาป่วย จ านวน …..….. ครั้ง ……….. วัน       ๒) ลากจิ จ านวน .......... ครั้ง ……… วัน  
 ๓) ลาอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ................................................................. จ านวน ……… ครั้ง ...........วัน  

ช่ือผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ต าแหน่ง....................................................................  

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คแนนประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา 
องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                      การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

80   

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10   

องค์ประกอบท่ี ๓ การประเมินการปฏิบัตตินในการรักษาวินัยคุณธรรม    
                      จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10   

คะแนนรวม 100   

 

ค าชี้แจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  
    ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  
    ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ
องค์ประกอบท่ี ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนำคะแนนจากระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
                 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นำามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนำคะแนนจากระดับ
ความสำเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับน้ี  
                 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบท่ี ๓ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบท่ี ๓ โดยนำคะแนนจากการประเมินการ
ปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับน้ี  
    ส่วนท่ี๓ : ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของ
การประเมิน  
    ส่วนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

21 
21 

21 
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ส่วนที่ ๓ : ผลการประเมิน  
 ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง  
 
 
      (ลงช่ือ)......................................... ผู้รับการประเมิน  
             ( ........................................ ) 
      ต าแหน่ง……………………………………………. 
      วันท่ี ………………………………………………… 
 
 
 ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
  ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดบั ดังนี้  
   ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป)  
   ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๕.๔๔)  
   ดี   (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)  
   พอใช้  (ร้อยละ 50.00 – ๖๙.๙๙)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

  ๓.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       (ลงช่ือ)................................ ผู้บังคบับัญชา  
             (......................................) 
       ต าแหน่ง.........................................  
       วันท่ี...............................................  
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ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 
    ผู้รับการประเมิน 
     ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                    

                                                                                   

……………………………………… 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                           ต าแหน่ง ............................................. 
                                                                           วันท่ี .................................................... 
 

 
ผู้รับการประเมิน 
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินไดล้งนามรับทราบแล้ว  

     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันท่ี...........................................................แล้ว  
         แต่ผูร้ับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
                                                                                    

                                                                                                                                                                       

                                                                                    
                                                                        ลงช่ือ 

……………………………………………. 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ต าแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันท่ี .................................................... 
 

 
                                                                        ลงช่ือ 

……………………………………………. พยาน 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ต าแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันท่ี .................................................... 
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แบบประเมินองค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ต าแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ช่ือผู้ประเมิน …………………………………………………………... ต าแหน่ง............................... สังกัด..................................................  
  รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มนีาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
ตอนที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานต าแหน่ง (60 คะแนน)  
 ค าชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ ๑ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 8 ตัวช้ีวัด ด้านท่ี ๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวช้ีวัด และด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ๓ ตัวช้ีวัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่อง
คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คิดเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น ๔ คะแนน  
 โดยให้น าคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 60 คะแนน 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 
เหตุผล ระดับ คะแน

น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้  

 
   ๑.๑ สร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้อง กับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร เพื่อให้ผูเ้รียน
ได้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนา
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ผู้เรยีน และท้องถิ่น และสามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนรู ้

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

 

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะประจ า
วิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร 
โดยมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้

          .............................
.............................
.............................
.............................
.............................
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 
เหตุผล ระดับ คะแน

น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

ที่สามารถแกไ้ขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ ท าใหผู้้เรยีนมีกระบวนการ
คิด และค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

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

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

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

 

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

มีการอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรยีนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างาน 
ร่วมกัน โดยมีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่ามารถแก้ไขปญัหาในการ
จัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคดิและค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ 

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

 

   ๑.๔ สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

|มีการสรา้งและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถแก้ไขปญัหาในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และท าใหผู้้เรยีนมี
ทักษะการคิดและสามารถสรา้ง
นวัตกรรมได ้

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

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และน าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนรู ้

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

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรยีน และน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แกไ้ข
ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

          .............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 
เหตุผล ระดับ คะแน

น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.7 จัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน 

มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรยีน
เป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหา
การเรยีนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน ให้เกดิ
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน ทักษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลย ี

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

 

   ๑.8 อบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
และสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

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

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 

 
   ๒.๑ จัดท าข้อมลู
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการจัดท าข้อมลูสารสนเทศของ
ผู้เรยีนและรายวิชา โดยมีข้อมลูเปน็
ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรยีนรู้ แก้ไขปญัหา
และพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

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

   ๒.๒ ด าเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความ
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปญัหาผู้เรยีน 

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

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

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

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน

          .............................
.............................
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 
เหตุผล ระดับ คะแน

น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 

ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

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

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

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

............................. 
๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 

 
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพครู
และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอน และน าผลการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ที่มผีลต่อคุณภาพ
ผู้เรยีน 

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

 

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

 

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

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

 
  3.3 น าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่
มีผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

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

 

คะแนนรวม      
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ตอนที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน    
 (๒๐ คะแนน)  

 ค าชี้แจง การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตอนที่ ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ รายการละ ๑๐ คะแนน 
โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง  
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 1) การประเมินตอนท่ี ๒ ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ และระดับ ๑ ใน
แต่ลระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

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

 ๒) ให้น าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                         40 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 
เหตุผล ระดับ คะแน

น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๑. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)  
    พิจารณาจากการด าเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
การปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

           

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (๒๐ คะแนน)            

๒.1 เชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน 
ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

           

๒.๒ เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

           

คะแนนรวม      

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความส าเร็จในการ
พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
(โดยน าคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

     

 
สรุปคะแนนรวมแบบประเมนิองค์ประกอบท่ี ๑  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมนิ
ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหนง่ ๖๐   

ตอนที่ ๒ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย  
            ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒๐   

คะแนนรวม ๘๐   

 
***************************************** 
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แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 2  
การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ต าแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ช่ือผู้ประเมิน …………………………………………………………... ต าแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 ค าชี้แจง การประเมินระดับความส าเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจากปริมาณ
งาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดบัการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน  โดยใช้
เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และค านวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๙.๙๙ ลงมา  
๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ ๒๐.๐๐ - ๓๙๔.๕๕๙  
๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ ๔๐.00 - ๕๕.๕๕๔  
๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ 50.00 - ๗c.๕๙  
๕) ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ ๘0.00 ขึ้นไป  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

 ให้น าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมสี่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ าหนัก 
(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X 

ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ าหนัก 

(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X 

ข) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความส าเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     2       2  

คะแนนรวม  

 
   

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

 
 
 

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมิน x ค่าน้ าหนัก 
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แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบตัิตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

ชื่อผู้รับการประเมนิ ………………………………………………….. ต าแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ชื่อผู้ประเมนิ …………………………………………………………... ต าแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 

  รอบการประเมนิ ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมนิ ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยั คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ (๑๐ คะแนน)  

 ค าชี้แจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรกัษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ มรีายการประเมิน 10 รายการ โดยพิจารณาจากพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัติตนในการรกัษาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดบัที่คาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง  
 โดยให้น าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่มฐีานเป็น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบนัหลักของประเทศ อนัได้แก ่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

        

2 มีความซ่ือสตัย์ สุจริต มีจิตส านกึที่ด ีมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และต่อผูเ้กี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

        

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสนิใจ กล้าแสดงออก และกระท าในสิ่งที่ถกูตอ้ง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์สว่นรวม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง         

5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเตม็ก าลังความสามารถ โดยค านึงถงึคุณภาพ
การศกึษาเป็นส าคญั 

        

6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปน็ธรรมและไม่เลอืกปฏิบัติ         

7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรกัษาภาพลกัษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธเิด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล         

9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรกัษาวินัย         

คะแนนรวม         

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม 1 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีฐานคะแนนเต็มเปน็ ๑๐ คะแนน  
(โดยน าคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

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

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 

      4 

32 



 
 

 

ตัวอย่าง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน  
รอบการประเมิน  
  ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................................................................................... .................. 
ต าแหน่ง ………………………………………………………………………….. เงินเดือน......................................................................... 
สถานศึกษา …………………………………..............................สังกัด.............................................................................. ............. 
สอนระดับชั้น..................................วิชา.............................................................................................................................. . 
ชั่วโมงการสอน ………………………... ชั่วโมง/สัปดาห์  
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบด้วย  
 ๑) ลาป่วย จ านวน …..….. ครั้ง ……….. วัน       ๒) ลากิจ จ านวน .......... ครั้ง ……… วัน  
 ๓) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จ านวน ……… ครั้ง ...........วัน  
ชื่อผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ต าแหน่ง....................................................................  

คำชี้แจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  
    ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  
    ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนำคะแนนจาก
ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
                -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นำามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนำคะแนนจาก
ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
                - สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนำคะแนนจาก
การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบ
สรุปฉบับนี้  
    ส่วนที่๓ :  ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและ
ลงความเห็นของการประเมิน  
    ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ
ผลการประเมิน 
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ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ประเมินตนเอง 
คแนนประเมินของ

ผู้บังคับบญัชา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
                      การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

80   

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 10   
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัยคณุธรรม    
                      จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10   

คะแนนรวม 100   

 
ส่วนที่ ๓ : ผลการประเมิน  
 ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง  
 
 
      (ลงชื่อ)......................................... ผู้รับการประเมิน  
             ( ........................................ ) 
      ต าแหน่ง……………………………………………. 
      วันที่ ………………………………………………… 
 
 
 ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
  ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้  
   ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป)  
   ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๕.๔๔)  
   ดี   (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)  
   พอใช้  (ร้อยละ 50.00 – ๖๙.๙๙)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

  ๓.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       (ลงชื่อ)................................ ผู้บังคับบัญชา  
             (......................................) 
       ต าแหน่ง.........................................  
       วันที่...............................................  
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ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

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

 
ผู้รับการประเมิน 
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว  
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แล้ว  
         แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
                                                                                    
                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ต าแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ต าแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
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แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ต าแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ช่ือผู้ประเมิน …………………………………………………………... ต าแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ตอนที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานต าแหน่ง (60 คะแนน)  
 ค าชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ ๑ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 8 ตัวช้ีวัด ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  ๔ ตัวช้ีวัด และด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ๓ ตัวช้ีวัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่อง
คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คิดเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น ๔ คะแนน  
 โดยให้น าคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 60 คะแนน 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้  
 
   ๑.๑ สร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

ริเริม่ พัฒนารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ ใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด หรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร บริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น 
สามารถแก้ไขปัญหาในการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรยีนได้พัฒนา
สมรรถนะ และการเรียนรู้เตม็ตาม
ศักยภาพ ส่งผลให้คณุภาพการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสตูร 
 
 

          .............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

ริเริม่ คิดค้น การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ให้
สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่
ส าคัญ ตามหลักสตูร มีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์ความรูด้้วยตนเอง 
และสร้างแรงบันดาลใจ และเป้น
แบบอย่างท่ีดีในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

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

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนา
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างาน 
ร่วมกัน มีกระบวนการคดิและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นแบบอยา่งที่ดีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

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

   ๑.๔ สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถแก้ไขปญัหาในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และท าใหผู้้เรยีนมี
ทักษะการคิดและสามารถสรา้ง
นวัตกรรมได ้และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

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

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูต้ามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
และน าผลการวัดและประเมินผล

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

37 



 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

การเรยีนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู ้

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

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

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรยีน และน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แกไ้ข
ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้สูงข้ึน และเป็นแบบอยา่งที่ดี ใน
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

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

   ๑.7 จัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน 

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนาการจัด
บรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่างผู้เรยีนเป็น
รายบุคคล สามารถแก้ไขปญัหาการ
เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน ให้เกดิ
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน ทักษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลย ีและเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผูเ้รียน 
 

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

   ๑.8 อบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีนได้ และเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การอบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

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

38 



 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
 
   ๒.๑ จัดท าข้อมลู
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนา
รูปแบบการจดัท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา โดยมีข้อมลู
เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรยีนรู้ แก้ไขปญัหา
และพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และเปน็
แบบอย่างท่ีดี 
 

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

   ๒.๒ ด าเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความ
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปญัหาผู้เรยีน และ
ริเริม่โครงการหรือจดักิจกรรมเชิง
สร้างสรรคด์้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

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

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการ และงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

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

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

          .............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพครู
และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

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

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

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

  3.3 น าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีผลต่อคณุภาพผู้เรยีน และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

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

คะแนนรวม      
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ตอนที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน    
 (๒๐ คะแนน)  

 ค าชี้แจง การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตอนท่ี ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ รายการละ ๑๐ คะแนน 
โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง  
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 1) การประเมินตอนท่ี ๒ ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ และระดับ ๑ ใน
แต่ลระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดังนี ้

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

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

 ๒) ให้น าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                         40 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๑. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)  
    พิจารณาจากการด าเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
การปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวทิยฐานะ 

           

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (๒๐ คะแนน)            
๒.1 เชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน 
ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

           

๒.๒ เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

           

คะแนนรวม      
แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความส าเร็จในการ
พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
(โดยน าคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

     

 
 
สรุปคะแนนรวมแบบประเมนิองค์ประกอบท่ี ๑  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมนิ
ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหนง่ ๖๐   

ตอนที่ ๒ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย  
            ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒๐   

คะแนนรวม ๘๐   

 
***************************************** 
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แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ 
การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพเศษ 

ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ต าแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ช่ือผู้ประเมิน …………………………………………………………... ต าแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 ค าชี้แจง การประเมินระดับความส าเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจากปริมาณ
งาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน โดยใช้
เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และค านวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ ๑๙.๙๙ ลงมา  

๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ ๒๐.๐๐ - ๓๙๔.๕๕๙  

๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ ๔๐.00 - ๕๕.๕๕๔  

๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ 50.00 - ๗c.๕๙  

๕) ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบตัิงานท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ยละ ๘0.00 ขึ้นไป  

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้น าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมสี่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ าหนัก 
(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ าหนัก 

(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความส าเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     2       2  

คะแนนรวม 
 
 

   

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

 

 

 

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมิน x ค่าน้ าหนัก 
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แบบประเมินองค์ประกอบที ่๓ 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ต าแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ต าแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
การประเมินการปฏิบตัิตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)  
 ค าชี้แจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการประเมิน 10 รายการ โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมในการปฏบิัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏบิัติได้ต่ํากวา่ระดับที่คาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง  
 โดยให้น าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพที่มีฐานเป็น คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 

 
 
 

ที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

        

2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มจีิตส านึกที่ด ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวขอ้ง ในฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท าในส่ิงที่ถูกต้อง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์สว่นรวม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพอ้ง         

5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยค านึงถึง
คุณภาพการศึกษาเป็นส าคัญ 

        

6 ปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ         

7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรกัษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกตา่งของบุคคล         

9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินยั         

คะแนนรวม         

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏบิัตตินในการรักษาวินัย คุณธรรม จรยิธรรม 1 และ
จรรยาบรรณวชิาชีพที่มีฐานคะแนนเตม็เป็น ๑๐ คะแนน  
(โดยน าคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

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

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
      4 
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