คู่มือการประเมิน
ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ ๑ ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน สายงานการสอน
รายการประเมิน
๑. การจัดการเรียนรู้
(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

๒.การพัฒนาทางวิชาการ
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

๓. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

ข้อพิจารณา
ให้พิจารณาจากการจัดการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบาก ดังนี้
๑.๑ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา และนําไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้
๑.๒ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
๑.๓ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนําผลไปใช้
ในการพัฒนาผูเ้ รียน
๑.๔ ดําเนินการแก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ
๑.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
๑.๖ รายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ําเสมอ และประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
ให้พิจารณาจากการพัฒนาทางวิชาการ โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบาก ดังนี้
๒.๑ มีการพัฒนา จัดหา ประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ในการจัดการเรียนรู้
๒.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๓ จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอย่างสม่ําเสมอ
๒.๔ ใช้หรือสร้างเครือข่าย และบริการสังคมด้านวิชาการ
๒.๕ มีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการ
ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเ้ รียน โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบากดังนี้
๓.๑ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง และหรือหลักสูตรสถานศึกษา
และการแสดงออกถึงความเป็นไทย
๓.๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากําหนด
๓.๓ สนใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บันทึกความรู้อย่างสม่ําเสมอ
๓.๔ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
ตามศักยภาพของผู้เรียน

-๒รายการประเมิน

ข้อพิจารณา
๓.๕ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.๖ มีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
มีความกระตือรือร้น มาเรียนอย่างสม่ําเสมอ เรียนและร่วมมือ
ในการทํากิจกรรมอย่างมีความสุข
๓.๗ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครู
๓.๘ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๔. ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ และข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบากด้วย

-๓การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ ๑ ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา
รายการประเมิน
๑. ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
พิจารณาจากงานบริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
พิจารณาจากงานบริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย
- งานบริหารวิชาการ
- งานบริหารงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทั่วไป
(ทั้ง ๒ ตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ข้อพิจารณา
ให้พิจารณาจากงานบริหารสถานศึกษา โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบาก ดังนี้ (ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา พิจารณา
เฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้พจิ ารณาทุกด้าน)
๑.๑ บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
๑.๒ การบริหารงานวิชาการ โดย (๑) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและ
จัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา (๒) จัดทําและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (๔) การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (๕) การนิเทศและวัดผล
ประเมินผล (๖) ส่งเสริมและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ให้กบั ผู้เรียนทุกกลุม่ เป้าหมายทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย/ระบบทวิภาคี (๗) จัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑.๓ การบริหารงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และโปร่งใส
๑.๔ การบริหารงานบุคคล โดย (๑) การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง
(๒) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๓) วินัย การรักษา
วินัยการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (๔) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ การบริหารทั่วไป โดย (๑) ประสานความร่วมมือกับชุมชน
และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
ด้านวิชาการแก่ชุมชน (๒) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
(๓) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา

- ๔รายการประเมิน
๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผูป้ กครอง
ชุมชน และสถานศึกษา
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

๓. ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

ข้อพิจารณา
ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเ้ รียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา
โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้
๒.๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรัก
ความสามัคคี มีความรักชาติ มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๓ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครองและชุมชน
และเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยคํานึงถึง
ปริมาณและคุณภาพ และข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากด้วย

-๕การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ ๑ สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา
รายการประเมิน
ข้อพิจารณา
๑. งานบริหารและการจัดการศึกษา ให้พิจารณาจากงานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน โดยคํานึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
๑.๑ การบริหารและการจัดการศึกษา โดย (๑) วางแผนพัฒนาการศึกษา
ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา (๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเป็นไทย
(๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
๑.๒ การพัฒนางานวิชาการ โดย (๑) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ วิเคราะห์ วิจัย
ประสานงานด้านวิชาการ (๒) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
เครือข่ายด้านการศึกษา (๓) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพและประเมินผล
สถานศึกษา
๑.๓ การบริหารงานบุคคล โดย (๑)วางแผนและดําเนินการบริหารงานบุคคล
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (๒) กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔ การบริหารแผนงานและงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ โดย (๑) จัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณ (๒) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (๓) จัดระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๕ การบริหารทั่วไป โดย (๑) จัดระบบงานธุรการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระบบบริหารและพัฒนาองค์กร การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา
(๒) จัดตัง้ ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา (๓) ประชาสัมพันธ์
(๔) งานยานพาหนะ (๕) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (๖) งานระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (๗) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน (๘) งานสัมพันธ์
ชุมชน (๙) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

-๖รายการประเมิน
ข้อพิจารณา
๒. ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านใดด้านหนึ่ง
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
หรือหลายด้าน โดยคํานึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้
๒.๑ ผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนา
ระบบงาน มีการพัฒนาบุคลากรและมีความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
๒.๒ สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา
๓. ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ และข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากด้วย

-๗การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ ๑ สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน สายงานนิเทศการศึกษา
รายการประเมิน
ข้อพิจารณา
๑. งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา ให้พิจารณาจากงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา โดย
(วิทยฐานะชํานาญการ
คํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
๑.๑ พัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการนิเทศอยู่เสมอ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
๑.๒ วางแผนและปฏิบัติการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )
๑.๓ บันทึกผลการนิเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนางานในหน้าที่
๑.๔ นิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงความแตกต่างและ
ความต้องกาของผู้รับการนิเทศ
๑.๕ มีกระบวนการนิเทศการศึกษาที่หลากหลาย
๑.๖ ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการนิเทศการศึกษา
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การวัดและประเมินผลการศึกษา และระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๗ พัฒนาและใช้สื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
๒. งานติดตาม ตรวจสอและ
ให้พิจารณาจากงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ประเมินผล
โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้
(วิทยฐานะชํานาญการ
๒.๑ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและ
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
๒.๒ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพื่อการเป็น
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน )
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
๒.๓ มีกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การนิเทศ
๒.๔ ใช้ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนและ
มาตรฐานการศึกษา
๓. งานการศึกษาค้นคว้า และ
ให้พิจารณาจากงานการศึกษาค้นคว้า และการให้บริการทาง
การให้บริการทางวิชาการ
วิชาการโดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้
(ประเมินเฉพาะวิทยฐานะชํานาญการ
๓.๑ ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาตนเองและ
พิเศษคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
วิชาชีพอย่างหลากหลาย
๓.๒ จัดทําและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน

-๘ -

รายการประเมิน

๔. ผลที่เกิดกับครู ผูเ้ รียนและ
การจัดการศึกษา
(วิทยฐานะชํานาญการ
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )

๓. ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ประเมินทัง้ ๒ วิทยฐานะ
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

ข้อพิจารณา
๓.๓ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
การ พัฒนาการเรียนการสอน
๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับครู ผู้เรียนและการจัดการศึกษา
โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้
๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับการนิเทศ สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้ตามเป้าหมายหลักสูตรโดยคํานึงถึงศักยภาพและ
บริบทของพื้นที่
๔.๓ สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
๔.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับการนิเทศ
มีความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการศึกษา
ของผู้นิเทศ
ให้ พิ จ ารณาจากผลการปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ
และข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากด้วย

การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
ทุกตําแหน่งที่ขอวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

-๙การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จ ทุกตําแหน่งทีข่ อวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
๑. ผลงานที่ประสบผลสําเร็จในส่วนทีเ่ ป็นรายงาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๑.๑ คุณภาพของผลงานที่ประสบผลสําเร็จในส่วนที่เป็นรายงาน (๑๐ คะแนน)
- รายงานมีเนื้อหาสาระสมบูรณ์
- ถูกต้องตามหลักวิชา
- มีความริเริม่ สร้างสรรค์
- มีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
- การจัดพิมพ์และรูปเล่มเหมาะสมกับการนําไปใช้
๑.๒ ประโยชน์ของผลงานที่ประสบผลสําเร็จในส่วนที่เป็นรายงาน (๑๐ คะแนน)
- มีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือครู การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และ
ชุมชน มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- มีการเผยแพร่
๒. ผลงานที่ประสบผลสําเร็จ (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)
๒.๑ คุณภาพของผลงานที่ประสบผลสําเร็จ (๔๐ คะแนน)
- ผลงานมีความสมบูรณ์ตามลักษณะงานนั้น ๆ
- ผลงานมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ทันสมัย
- เป็นผลงานทีส่ อดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และหรือนโยบายของทางราชการ
- เป็นผลงานทีผ่ ่านการนําไปใช้แล้ว และยังใช้ได้ในปัจจุบัน
๒.๒ ประโยชน์ของผลงานที่ประสบผลสําเร็จ (๔๐ คะแนน)
- มีประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือครู การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และ
ชุมชน มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- สามารถแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นสามารถนําไปปฏิบัติได้
- ผู้อื่นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
- สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่พัฒนาขึ้น

