
 



ค าน า 
 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท าโครงการเพชร
เสมากาญจน์ 2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2                 
รับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2” โดยจะด าเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ตามกลุ่มสาระหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และธุรการโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  คู่มือโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2  ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะท างานจัดท าคู่มือโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่เอ้ือเฟ้ือแนวทางการด าเนิน
โครงการ และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ประเมินโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

13 พฤศจิกายน 2561 
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แนวทางด าเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 

เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 
รางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

……………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความตระหนักในการพัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และธุรการโรงเรียน 

 ส าหรับการด าเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 จะด าเนินการเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จ านวน             
4 ประเภท ดังนี้ 1.ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ครูผู้สอน ตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.บุคลากร
ทางการศึกษา 4.ลูกจ้าง ทั้งสิ้นจ านวน 16 รายการ  เพ่ือรับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือสรรหาและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน และ             
มีผลงานดีเด่น 
 2.๒ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.๓ เพ่ือเผยแพร่ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เป้าหมาย/คุณสมบัติ 
       ประเมินครูและและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน ต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษานั้นๆ / ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นเวลา ๑ ปี นับถึงปัจจุบัน (วันรับสมัคร) 
ตามประเภทและสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร ขนาดโรงเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
1 โรงเรียนขนาดใหญ ่1 - 33 

 

๒ โรงเรียนขนาดกลาง 34 - 66 
3 โรงเรียนขนาดเล็ก 67 - 99 

2. ครูผู้สอน 
  
 
 

๑ ระดับปฐมวัย 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 



๒ 
 

 
ประเภทบุคลากร ขนาดโรงเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. บุคลากรทางการศึกษา ๑ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ลูกจ้าง 
 

1 ลูกจ้างประจ า 
2 ธุรการโรงเรียน 

 
ความนิยาม 

 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 ๒. ครูผู้สอน  หมายถึง  ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างทุกประเภท ที่ท าหน้าที่
สอนตามสาขาต่างๆ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
     3. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 (บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)) 
    4. ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
     5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง ครูผู้สอนสังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ หรือ
หน้าที่พลเมือง 
     6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หมายถึง ครูผู้สอนการอาชีพ หรือคอมพิวเตอร์ 
     7. ศิลปะ หมายถึง ครูผู้สอนทัศนศิลป์ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ 
     8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ครูผู้สอนแนะแนว หรือกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  9. SP.Center หมายถึง ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน School Performance Center 
(SP.Center) 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 
4. แนวทางการด าเนินงาน/ระยะเวลา 

ระดับ การด าเนินงาน ระยะเวลา 

โรงเรียน  เสนอชื่อครูดีเด่นไปยัง SP.Center ภายใน ๑๘ มิ.ย.๖2 

SP.Center  
๑. ให้คณะกรรมการระดับ SP.Center พิจารณาสรรหา โดย

วิธีการประเมินตามแบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอ
รายชื่อเพ่ือเข้ารับการประเมินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ก าหนด และเสนอชื่อบุคลากร แต่ละประเภทและ
สาขา ดังนี้    

    - ผอ.รร. / รอง ผอ.รร. ส่งตามขนาดโรงเรียนที่เขตก าหนด 
      ขนาดละ ๑ คน  
    - ครูผู้สอนแต่ละสาระ/กิจกรรม  SP.Center ละ ๑  คน  
    - ลูกจ้างประจ า/ธุรการโรงเรียน SP.Center ละ ๑ คน 
    - บุคลากรฯ 38 ค.(2)  ใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2   
      กลุ่มละ ๑ คน 

 
๑๙-๒๗ มิ.ย.๖2 
 
 
 
 
 
 

๒. SP.Center รวบรวมแบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอ
รายชื่อและคะแนนประเมินระดับ SP.Center พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด ส่ง สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

ภายใน 1 ก.ค.๖2 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

๑. แจ้งรายละเอียด/จัดส่งคู่มือการด าเนินงานการประกวดครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖2 

ภายใน ๒๓ เม.ย.๖2 

๒. สรุปรายการ/ตรวจสอบเอกสารครูดีเด่น/จัดท าเอกสาร
ประเมิน 

ภายใน ๙ ก.ค.๖2 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น 

๑๑-๑5 ก.ค.๖2 

๔. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯเพ่ือชี้แจงแนวทางคู่มือ
การประเมิน 

๑๖-๑๘ ก.ค.๖2 

๕. คณะกรรมการประเมิน ออกปฏิบัติการประเมิน ช่วง ๒๓ ก.ค.-9 ส.ค.๖2 

๖. คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการประเมินส่งให้              
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ภายใน ๑6 ส.ค.๖2 

๗. สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ ภายใน 21 ส.ค.๖2 

๘. ประกาศผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 28 ส.ค.๖2 

๑๑. จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร   ภายใน 23-27 ก.ย.๖2 

12. สรุปผล รายงานผลการด าเนินการ   ๑-๓๐ ต.ค.๖2 



๔ 
 
5. เกณฑ์การตัดสินการประเมิน 

ผลการประเมินแต่ละประเภทและสาขา คณะกรรมการจะตัดสินผู้ที่ได้รับผลการประเมิน                
ให้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

5.๑ รางวัลดีเด่น  มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕  เรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดมี ๓ อันดับ  
      อันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  ได้รับโล่และเกียรติบัตร 
      อันดับ ๒ มี ๑ รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร     
      อันดับ ๓ มี ๑ รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร     
5.๒ รางวัลชมเชย  ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  จะได้รับเกียรติบัตร                  
5.๓ รางวัลยอดเยี่ยม (ได้รับโล่ เข็มทองค าเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร) ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

ดีเด่น รางวัล“เพชรเสมากาญจน์ 2” อันดับ ๑ ในสาขานั้นๆครบ ๓ ครั้ง (ในรอบ ๕ ปี) และปัจจุบัน
ปฏิบัติงานในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

6. เครื่องมือประเมิน 
เครื่องมือในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖2 ที่คณะกรรมการในระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
6.๑ แบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ือเข้ารับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา /ครูผู้สอน/ 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และธุรการโรงเรียน   

6.๒ แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
6.๓ แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน  
6.๔ แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า และธุรการโรงเรียน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

คู่มือ 
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖2 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

รายการประเมิน  ระดับคุณภาพ 
๑.การพัฒนาตนเอง ระดับ ๑ 

 
ระดับ ๒ 
 
 
ระดับ ๓ 
 
 
 
 
ระดับ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานใน
สังกัดจัด 
มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานใน
สังกัดจัด และการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครู
ของสถาบันต่างๆ 
มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานสังกัด
จัด และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของ
สถาบันต่างๆ และมีรายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด  หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ 
มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานใน
สังกัดจัด และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครู
ของสถาบันต่างๆ และมีรายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด  หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ และมีการ
น าเสนอหรือเผยแพร่ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรม สมาคมหรือวิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ 
มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานใน
สังกัดจัด และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครู
ของสถาบันต่างๆ และมีรายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด  หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ และมีการ
น าเสนอหรือเผยแพร่ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม สมาคมหรือวิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ และมีการ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม สมาคมหรือวิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ ไปพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รายการประเมิน  ระดับคุณภาพ 
 ๒. การพัฒนา   
    หลักสูตร 
 
 
 
 
 

 ระดับ ๑  
 

 ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓ 
 
ระดับ ๔ 
 
 
ระดับ ๕   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร และครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน 
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตร    
ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ๓. การพัฒนา  
    กระบวนการ     
  จัดการเรียน 
  การสอน 
 
 

ระดับ ๑ 
 
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
 
ระดับ ๔ 
 
 
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนโดยถือผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนโดยถือผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้ เรียนโดยถือผู้ เรียนเป็นส าคัญวิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนโดยถือผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิด  มีการรายงาน
ผลการเรียน 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนโดยถือผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิด มีการรายงาน
ผลการเรียน และน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีสอน   

๔. การพัฒนา 
   สื่อนวัตกรรม   
   และเทคโนโลยี 

ระดับ ๑ 
 
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผน โครงการ กิจกรรมสนับสนุนการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 



๗ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 ระดับ๔ 

 
 
ระดับ๕   

 
   

 
 

มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการรายงานผลการใช้ 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู  และ
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการรายงานผลการใช้ จนท าให้ผู้เรียน      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๕. การวิจัยเพื่อ  
    พัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
 
 
 
 
 

ระดับ๑ 
 
ระดับ๒ 
 
ระดับ๓ 
 
 
ระดับ๔ 
 
 
ระดับ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผน โครงการ กิจกรรมสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู  และ
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการท าวิจัย รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการท าวิจัย รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู  และ
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการท าวิจัย รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้และยกย่อง
บุคลากรที่ท าผลงานวิจัย 

๖. การนิเทศ  
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ๑ 
 
ระดับ๒ 
 
 
ระดับ๓ 
 
 
ระดับ๔ 
 
 
ระดับ๕  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนการนิเทศ มีกระบวนการนิเทศภายใน  มีกิจกรรมการนิเทศ
ภายใน  
มีแผนการนิ เทศที่ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนอย่างชัดเจน                          
มีกระบวนการนิเทศภายในมีกิจกรรมการนิเทศ มีขั้นตอนการจัดระบบ
การนเิทศภายใน   
มีแผนการนิ เทศที่ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนอย่างชัดเจน                     
มีกระบวนการนิเทศภายใน กิจกรรมการนิเทศมีหลากหลาย มีขั้นตอนการ
จัดระบบการนิเทศภายใน 
มีแผนการนิ เทศที่ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนอย่างชัดเจน                      
มีกระบวนการนิเทศภายใน กิจกรรมการนิเทศมีหลากหลาย มีขั้นตอน
การจัดระบบการนิเทศ การพัฒนาเครื่องมือนิเทศ 
มีแผนการนิ เทศที่ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนอย่างชัดเจน                        
มีกระบวนการนิเทศภายใน กิจกรรมการนิเทศมีหลากหลาย มีขั้นตอน
การจัดระบบการนิเทศ การพัฒนาเครื่องมือและน าผลการนิเทศไป
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 



๘ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๗. การส่งเสริม 
และสนับสนุนการ
วัดและประเมินผล          
การเรียนรู้ 
 

ระดับ 1 
 
ระดับ 2 
 
ระดับ 3 
 
 
ระดับ 4 
 
 
 
ระดับ 5 
 
 
 

ครูและบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ 
ครูและบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ โดยวิธีการที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
ครูและบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ โดยวิธีการที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ครูและบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ไปใช้แก้ปัญหา 
ครูและบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไป
ใช้แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๘. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพ 
 

ระดับ 1 
ระดับ 2 
 
ระดับ 3 
 
 
ระดับ 4 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

มีแผน โครงการ กิจกรรมพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพภายใน 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู  และ 
ผู้เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ กลไก การประกันคุณภาพภายใน 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ 
ผู้เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ กลไก การประกันคุณภาพภายใน มีการตรวจ  
ติดตาม 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ 
ผู้เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ กลไก การประกันคุณภาพภายใน มีการตรวจ 
ติดตาม และรายงานผลต่อสาธารณะชน 
มีแผน โครงการ กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและ 
ผู้เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ กลไก การประกันคุณภาพภายใน มีการตรวจ 
ติดตาม รายงานผลต่อสาธารณะชน  และน าผลตรวจติดตามจากการ 
ประเมินภายใน  ภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๙. การพัฒนา
บุคลากร 
 

ระดับ๑ 
 
 
ระดับ๒ 
 
 
 

มีแผน โครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  
ได้รับการพัฒนา ๒ ปี ย้อนหลังร้อยละ ๕๐ ของจ านวนบุคลากรใน 
โรงเรียนมีแผน  
มีแผน โครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ได้รับการพัฒนา ๒ ปี ย้อนหลังร้อยละ ๖๐ ของจ านวนบุคลากรใน 
โรงเรียน  
 

 
 



๙ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ระดับ ๓   
 
 
ระดับ ๔   
 
 
 
 
ระดับ ๕  

มีแผน โครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนา ๒ ปี ย้อนหลังร้อยละ ๗๐ ของจ านวนบุคลากรในโรงเรียนผล
การพัฒนาตรงตามความต้องการของโรงเรียน      
มีแผน โครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับ
การพัฒนา ๒ ปี ย้อนหลังร้อยละ ๘๐ของจ านวนบุคลากรในโรงเรียนผล
การพัฒนาตรงตามความต้องการของโรงเรียนและมีหลักฐานแสดงและ
การน าความรู้ ที่ได้รับการพัฒนาไปพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 
มีแผน โครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับ
การพัฒนา ๒ ปี ย้อนหลังร้อยละ ๙๐ ของจ านวนบุคลากรในโรงเรียน ผล
การพัฒนาตรงตามความต้องการของโรงเรียนและมีหลักฐานแสดงและ
การน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 

๑๐. การสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากร 

 

ระดับ ๑ 
 
ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓   
 
 
ระดับ๔   
 
 
ระดับ ๕  

มีแผน โครงการ กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรโดยทุกฝุาย            
มีส่วนร่วมคิด 
มีแผน โครงการ กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรโดยทุกฝุาย           
มีส่วนร่วมคิดและด าเนินการตามโครงการ 
มีแผน โครงการ กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร โดยทุกฝุาย 
มีส่วนร่วมคิดและด าเนินการตามโครงการ  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน        
มีแผน โครงการ กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร โดยทุกฝุาย 
มีส่วนร่วมคิดและด าเนินการตามโครงการ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานและน าผลมาพัฒนาขวัญก าลังใจครู    
มีแผน โครงการ กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร โดยทุกฝุาย 
มีส่วนร่วมคิดและด าเนินการตามโครงการ  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานและน าผลมาพัฒนาขวัญก าลังใจครู และทุกฝุายให้การยอมรับ 

๑๑. การจัดท าและ
การใช้แผนปฏิบัติ
การเป็นเครื่องมือ 
 
 
 
 
 

 

ระดับ ๑ 
 
ระดับ ๒   
 
 
ระดับ ๓   
 
 
 
 

มีการจัดท าแผนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือ
ปรัชญาโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มีการจัดท าแผนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือ
ปรัชญาโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยบุคลากรและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า 
การจัดท าแผนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือ
ปรัชญาโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยบุคลากรและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าจนเกิดผลในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
 



๑๐ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 ระดับ ๔   

 
 
ระดับ ๕  

มีการจัดท าแผนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือ
ปรัชญาโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยบุคลากรและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าจนเกิดผลในภาพรวม อยู่ในระดับดี  
มีการจัดท าแผนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือ
ปรัชญาโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยบุคลากรและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าจนเกิดผลในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก และมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑๒. การก ากับ 
ติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๑ 
ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓   
 
 
ระดับ ๔   
 
 
 
ระดับ ๕  

มีแผนการก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
มีแผนการก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานแสดงองค์ประกอบ
ของข้อมูล วิธีการ ก าหนดเวลาครบถ้วนชัดเจน 
มีแผนการก ากับ  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ งาน แสดง
องค์ประกอบของข้อมูล วิธีการ ก าหนดเวลาครบถ้วนชัดเจน โดย
ผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมในการจัดท าและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
มีแผนการก ากับ  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ งาน แสดง
องค์ประกอบของข้อมูล วิธีการ ก าหนดเวลาครบถ้วนชัดเจน โดย
ผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมในการจัดท าและก าหนดผู้รับผิดชอบสอดคล้องกับ
ความสามารถของบุคลากร 
มีแผนการก ากับ  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ งาน แสดง
องค์ประกอบของข้อมูล วิธีการ ก าหนดเวลาครบถ้วนชัดเจน โดย
ผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมในการจัดท าและก าหนดผู้รับผิดชอบสอดคล้องกับ
ความสามารถของบุคลากร ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
ของงาน 

๑๓. การระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
 
 
 
 
 

ระดับ ๑
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
 
ระดับ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
มีการก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยการประสานงาน
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
มีการก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยการประสานงาน
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด าเนินการ
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีการก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยการประสานงาน
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ด าเนินการ
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ใน
ระดับดี และมีเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 
 
 



๑๑ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 ระดับ ๕ มีการก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรเ พ่ือการศึกษา โดยการ

ประสานงานร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ด าเนินการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับดีมาก และมีเอกสารหลักฐานที่
ตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 

๑๔. การพัฒนา
ระบบข้อมูล 
และสารสนเทศ 
 
 

ระดบั ๑
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
 
ระดับ ๔ 
 
 
ระดับ ๕ 

มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานภาพรวมของโรงเรียน 
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานภาพรวมของโรงเรียน ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานภาพรวมของโรงเรียน ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการวางแผนพัฒนา
งานในทุกๆงาน 
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานภาพรวมของโรงเรียน ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการวางแผนพัฒนา
งานในทุกๆงานท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาอยู่ในระดับดี 
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานภาพรวมของโรงเรียน ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการวางแผนพัฒนา
งานในทุกๆงานท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้
ผู้เรียนได้พัฒนาครบถ้วน 

๑๕.  การวางแผน
และใช้อาคาร
สถานที่ 

ระดับ ๑
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
 
ระดับ ๔ 
 
 
ระดับ ๕ 

มีแผน ก าหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่ 
มีแผน ก าหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่โดยบุคลากรในโรงเรียน 
ส่วนร่วมในการจัดท า มีการให้บริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีแผนก าหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่โดยบุคลากรในโรงเรียน      
มีส่วนร่วมในการจัดท ามีการให้บริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกมีการ
บ ารงุรักษา 
มีแผนก าหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่โดยบุคลากรในโรงเรียน 
มีส่วนร่วมในการจัดท า มีการให้บริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัยและสวยงาม 
มีแผน ก าหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่โดยบุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า มีการให้บริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัยและสวยงาม 
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์คุ้มค่า 

 
 
 
 

 
 
 



๑๒ 
 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑๖. การส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมแนะแนว
และการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ระดับ ๑ 
 
ระดับ ๒   
 
 
ระดับ ๓   
 
 
ระดับ ๔   
 
 
ระดับ ๕   

มีกระบวนการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีวิธีการ
และเครื่องมือที่ชัดเจน 
มีกระบวนการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีวิธีการ
และเคร่ืองมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานและหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้อยู่
ในระดับพอใช้ 
มีกระบวนการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีวิธีการ
และเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานและหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบ
ได้อยู่ในระดับปานกลาง 
มีกระบวนการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีวิธีการ
และเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานและหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบ
ได้อยู่ในระดับด ี
มีกระบวนการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีวิธีการ
และเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานและหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบ
ได้อยู่ในระดับดีมาก 

๑๗. การประชา- 
สัมพันธ์เพื่อ
การศึกษา 

ระดบั ๑
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
ระดับ ๔ 
 
 
ระดับ ๕ 
 
 

มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษา   
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือการศึกษา มีกระบวนการ
ด าเนินการที่หลากหลาย 
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือการศึกษา มีกระบวนการ
ด าเนินการที่หลากหลาย  ติดตาม ประเมินผล 
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือการศึกษา มีกระบวนการ
ด าเนินการที่หลากหลาย ติดตาม ประเมินผลและน าผลมาพัฒนา 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาอยู่ในระดับดี 
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษา มีกระบวนการ  
ด าเนินการที่หลากหลาย ติดตาม ประเมินผลและน าผลมาพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

๑๘. การสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน 

ระดับ ๑ 
 
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
ระดับ ๔ 
 
 

มีแผนโครงการกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 
มีแผน โครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม 
มีแผน โครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม มีการบริการชุมชนร่วมกิจกรรมชุมชน 
มีแผน โครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนโดยทุกฝุายมีส่วนร่วมมีการบริการชุมชน ร่วมกิจกรรมชุมชน และ
การสร้างเครือข่ายชุมชน มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 



๑๓ 
 
 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 
 

ระดับ 5 มีแผน โครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน   โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม  มีการบริการชุมชน 
ร่วมกิจกรรมชุมชน และการสร้างเครือข่ายชุมชน มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน และน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑๙. การจัดระบบการ
ตรวจสอบควบคุม
ภายในมาตรฐานตาม 
ที่ คตง. ก าหนด  ทั้ง ๕ 
ด้าน คือ   
๑) การจัด สภาพแวดล้อม 
    ของระบบควบคุม   
๒) การประเมินความเสี่ยง 
๓) กิจกรรมการ ควบคุม   
๔) สารสนเทศและ 
    การสื่อสาร   
๕) การตดิตามประเมินผล 

ระดับ 1 
   
  
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
ระดับ ๔ 
     
ระดับ ๕ 

  สถานศึกษาจัดระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและได้ 
  มาตรฐานตามท่ี คตง. ก าหนดไม่ครบทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับต้อง 
  ปรับปรุง 
  สถานศึกษาจัดระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
  ตามท่ี คตง. ก าหนดไม่ครบทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับพอใช้ 
  สถานศึกษาจัดระบบควบคุมภายใน  มีประสิทธิภาพและ 
  ได้มาตรฐานตามท่ี คตง. ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
  สถานศึกษาจัดระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ 
  ได้มาตรฐานตามท่ี คตง. ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับด ี
  สถานศึกษาจัดระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ 
  ได้มาตรฐานตามท่ี คตง. ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับดีมาก 

๒๐. การจัด
สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
 
 

ระดับ ๑ 
               
ระดับ ๒ 

               
ระดับ 3     
 
      
ระดับ ๔ 
 
     
 
ระดับ 5 

มีแผนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยบุคลากร 
ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
มีแผนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยบุคลากร 
ในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
มีแผนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยบุคลากรและชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดท าการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีแผนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยบุคลากรและชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดท าการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถใช้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
มีแผนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยบุคลากรและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท า การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

  



๑๔ 
 

คู่มือ 
การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ประเภทครูผู้สอน  วิชาสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

รายการประเมิน รายการพิจารณา/เกณฑ์คุณภาพ 
๑. การพัฒนา 
    ตนเอง 

๑. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด 
2. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด 
    และ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของสถาบัน ต่างๆ 
3. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด  
    และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ 
    และ มีรายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
    ที่หน่วยงาน ในสังกัดจัด  หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม สมาคม หรือ  
    วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ 
4. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด  
    และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ 
    และมีรายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
    ที่หน่วยงานในสังกัดจัด  หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม สมาคม หรือ  
    วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ และมีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลของการเข้า 
    ร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม  สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัด 
    จัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม สมาคม หรือวิชาชีพครูของสถาบัน 
    ต่างๆ 
5. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด  
    และ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ วิชาชีพครูของสถาบัน 
    ต่างๆ และมีรายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดู 
    งาน ที่หน่วยงานในสังกัดจัด  หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม สมาคม  
    หรือ วิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ และมีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลของการ 
    เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม  สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานใน 
    สังกัดจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม สมาคม หรือวิชาชีพครูของ 
    สถาบันต่างๆ และมีการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การ 
    ประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัดจัด หรือการเข้า 
    ร่วม กิจกรรมของชมรม สมาคม หรือวิชาชีพครูของสถาบันต่างๆ ไป 
    พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

  เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาที่  ๑ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาที่  ๒ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาที่  ๓ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาที่  ๔ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาที่  ๕ 

 



๑๕ 
 
 

รายการประเมิน รายการพิจารณา/เกณฑ์คุณภาพ 
๒. ความรู้ความสามารถ 
    เกี่ยวกับหลักสูตร 
 
 
 
 

๑. มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน 
๒. มีหน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักสูตรของโรงเรียน 
๓. มีโครงการ/ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาที่สอนและที่ส่งเข้ารับการ 
    ประเมิน 
๕. มีการปรับปรุงหรือพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้ไปแล้ว 
เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาที่ 1 และ ๒ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ และ ๓ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕ 

๓. การวางแผนจัดการเรียนรู้ 
    

๑. มีข้อมูลด้านต่างๆ ของนักเรียน 
๒. มีข้อมูลด้านต่างๆ ของนักเรียนเป็นปัจจุบัน 
๓. มีข้อมูลด้านต่างๆ ของนักเรียนเป็นระบบ 
๔. มีข้อมูลที่จัดท าเป็นสารสนเทศซึ่งน าไปใช้ได้ 
๕. มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาที่ ๑ และ ๒ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ และ ๓ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ 

๔. การออกแบบการเรียนรู้ ๑.  กิจกรรมสอดคล้องกับธรรมชาติวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. กิจกรรมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓. กิจกรรมสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ 
 ๔. กิจกรรมสามารถเสริมสร้างทักษะหรือความสามารถด้านต่างๆ 
 ๕. กิจกรรมสามารถสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

 เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาจ านวน ๑ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาจ านวน ๒ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาจ านวน ๓ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาจ านวน ๔ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาจ านวน ๕ รายการ 
 
 



๑๖ 
 

รายการประเมิน รายการพิจารณา/เกณฑ์คุณภาพ 
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
๑. การจัดกิจกรรมน่าสนใจ ท้าทาย หรือตอบสนองต่อการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 
๒. การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๓. การจัดกิจกรรมมีหลากหลาย 
๔. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมกันปฏิบัติงาน 
๕. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา หรือสร้างความรู้ด้วย  
   ตนเอง 

 เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาจ านวน ๑ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาจ านวน ๒ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาจ านวน ๓ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาจ านวน ๔ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาจ านวน ๕ รายการ 

๖. การจัดหา ท า และใช้สื่อ 
หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ 

๑. มีการจัดการจัดหาหรือจัดท าสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๒. สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
๓. มีการใช้สื่อหรือนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
๔. สื่อหรือนวัตกรรมมีผลการส่งเสริมการเรียนรู้ 
๕. มีการน าเสนอหรือเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ 
เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาท่ี ๑ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาที่ ๑ และ ๒ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ และ ๓ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕ 

๗. การวัดและประเมินผล 
    การเรียนรู้ 
 

๑. มีการใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
๒. มีเครื่องมือวัดผลครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
๓. มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
๔. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕. มีการน าผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาที่ ๑ และ ๒ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒และ ๓ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕ 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 

รายการประเมิน รายการพิจารณา/เกณฑ์คุณภาพ 
๘. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 

๑. มีข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
๒. มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาผู้เรียน 
๓. มีการด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนด 
๔. มีการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลการพัฒนาผู้เรียน 

 เกณฑ์คุณภาพ    
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาที่ ๑ และ ๒ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒และ ๓ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒, ๓ และ ๔ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕ 

๙. ผลการจัดการเรียนรู้ที่มี
ต่อผู้เรียน 
 

๑. ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับดีจ านวนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
๒. ผู้เรียนมีทักษะการท างาน 
๓. ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์  
๔. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
เกณฑ์คุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ๑   มีรายการพิจารณาจ านวน ๑ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๒   มีรายการพิจารณาจ านวน ๒ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๓   มีรายการพิจารณาจ านวน ๓ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๔   มีรายการพิจารณาจ านวน ๔ รายการ 
ระดับคุณภาพ ๕   มีรายการพิจารณาจ านวน ๕ รายการ 

๑๐. ผลการจัดการเรียนรู้ที่
เกิดกับผู้เรียน ครูหรือ
โรงเรียน 

๑. ผู้เรียน ครูหรือโรงเรียนได้รับการยกย่องหรือรับรางวัลจากโรงเรียน 
๒. ผู้เรียน ครูหรือโรงเรียนได้รับการยกย่องหรือรับรางวัลจากองค์กร
หรือหน่วยงานในระดับศูนย์เครือข่ายหรืออ าเภอ 
๓. ผู้เรียน ครูหรือโรงเรียนได้รับการยกย่องหรือรับรางวัลจากหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่  
๔. ผู้เรียน ครูหรือโรงเรียนได้รับการยกย่องหรือรับรางวัลจากหน่วยงาน
หรือองค์กรในระดับภาค 
๕. ผู้เรียน ครูหรือโรงเรียนได้รับการยอย่องหรือรับรางวัลจากหน่วยงาน
หรือองค์กรในระดับกรม กระทรวง หรือระดับประเทศ 

หมายเหตุ   
1.การประเมินอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือ

ร่องรอยการปฏิบัติงานของครูแต่ละกลุ่มสาระ  หรือสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู หรือนักเรียนใน
โรงเรียน 

    2.คะแนนให้ตามระดับคุณภาพ ๑ ,๒ ,๓ ,๔  และ ๕  เป็น ๑ ,๒ ,๓ ,๔ และ ๕ คะแนนตามล าดับ 



๑๘ 
 

คู่มือ 
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
ประเภท บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และธุรการโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑.ด้านความรวดเร็ว      
๑) มีความพร้อม  
และกระตือรือร้นใน
การท างาน 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔ 
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างานบางครั้ง   
มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างานบ่อยครั้ง 
มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 
มีความพร้อมและกระตือรือร้นท างานรวดเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด 
และครบถว้นบ่อยคร้ัง 
มีความพร้อมและกระตือรือร้นท างานรวดเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด 
และครบถ้วนอยู่เสมอ 

๒) ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและงาน
ในหน้าที่ได้อย่าง
รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ  

ระดับ ๑  
ระดับ 2  
ระดับ 3  
 
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่ได้แต่ไม่ครบถ้วน 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตามก าหนดแต่ไม่ครบถ้วน 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่ได้ครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าก าหนด 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตามก าหนดมีประสิทธิภาพบางครั้ง 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอ 

๓) มคีวามสนใจงาน
และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนได้ 
อย่างรวดเร็ว 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนน้อยได้ครบถ้วนบางครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนน้อยได้ครบถ้วนทุกครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้ครบถ้วนบางครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้เป็นอย่างดีรวดเร็ว
บางครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้เป็นอย่างดีรวดเร็วทุก
ครั้ง 

๔) อ านวยความสะดวก 
แก่ผู้รับบริการ          
ด้วยความรวดเร็ว 
ทันเวลา และเต็มใจ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
ระดับ ๓   
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

 
 
 

อ านวยความสะดวกช้ากว่าเวลาแต่ด้วยความเต็มใจ  
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา แต่ไม่เต็มใจทุกครั้ง 
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา แต่ไม่เต็มใจบางครั้ง 
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และเต็มใจบางครั้ง  
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และเต็มใจทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๕)  มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานในหน้าที่ 
ให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 

ระดับ 1 
 
ระดับ 2 
 
ระดับ 3 
 
ระดับ 4 
 
 
ระดับ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ้าง
บางครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
บ้างทุกครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้บ้างบางครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอยู่เสมอ
บางครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอยู่เสมอ 

2.ด้านความถูกต้อง 
๑) มีความรู้ความ 
สามารถและทักษะ
เทคนิค ด้านคน และ
ด้านความคิดในการ
ปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง 

ระดับ๑  
  
ระดับ๒  
 
ระดับ๓  
 
ระดับ๔  
 
ระดับ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมา
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้เล็กน้อยบางครั้ง 
สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมา
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ทุกครั้ง 
สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมา
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์บางครั้ง 
สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมา
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้องบางครั้ง 
สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมา
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้องทุกครั้ง 

๒) มีข้อมูล 
ที่ถูกต้องและชัดเจน 
 
 

 

ระดับ๑  
ระดับ๒  
ระดับ๓   
 
ระดับ๔  
 
ระดับ๕ 

 
 
 
 
 
 

 

 

มีข้อมูลที่ถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องใช้เวลาในการสืบค้นทุกครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถสืบค้นหาได้ทุกครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนไม่ครบทุกรายการแต่สามารถ 
สืบค้นได้ทุกครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนทุกรายการเป็นปัจจุบันพร้อม
ใช้บางครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนทุกรายการเป็นปัจจุบันสามารถ
สืบค้นได้ทันทีเสมอ 

๓) มีการด าเนินการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

ระดับ๑  
ระดบั๒  
ระดับ๓  
ระดับ๔ 
 
ระดบั๕ 

 สามารถด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องได้พอสมควร 
สามารถด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องบ้างบางครั้ง 
สามารถด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องบ้างทุกครั้ง 
สามารถด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจนได้เป็น
บางครั้ง 
สามารถด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจนได้เป็น
อย่างดีเสมอ 



๒๐ 
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๔) ศึกษาและ
แสวงหาความรู้ เพ่ือ
ค้นหาวิธีการ 
ท างานใหม่ๆ ให้ 
เกิดความถูกต้องและ
ชัดเจน   
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
 ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

แสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ บ้างในบางครั้ง 
แสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ อยู่เสมอ 
แสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ ให้เกิดความถูกต้องใน 
บางครั้ง  
เป็นผู้ศึกษาและแสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ น ามา
ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนบางครั้ง 
เป็นผู้ศึกษาและแสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ น ามา
ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนอยู่เสมอ 

๕) มีผลงานที่ส าเร็จ
เชิงประจักษ์ ซึ่งมี
ความถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องบางครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องทุกครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด           
ทุกครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดเป็น
แบบอย่างต่อผู้อ่ืนได้บางครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์ ซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด
เป็นแบบอย่างต่อผู้อ่ืนได้ทุกครั้ง 

๓. ด้านความโปร่งใส   
๑) ปฏิบัติงานใน 
หน้าที่อย่าง 
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรมซื่อสัตย์ โปร่งใสบางครั้ง 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรมซื่อสัตย์โปร่งใสทุกครั้ง 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
คุณธรรมซื่อสัตย์ โปร่งใสทุกครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นแบบอย่างได้บางครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นแบบอย่างไดทุ้กครั้ง 

 ๒) มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  
และสื่อสารได้ 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทุกครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสื่อสารได้บางครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสื่อสารได้ทุกครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจนทุกครั้ง 

๓) ปฏิบัติงานและ
บริการอย่างทั่วถึง  
มิใช่เฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
 
 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔  
 

ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึง 
ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการพึง
พอใจบางครั้ง 
ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการพึง
พอใจทุกครั้ง 
ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการพึง
พอใจทุกครั้งและเป็นแบบอย่างได้ 



๒๑ 
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 ระดับ ๕ ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการพึง
พอใจทุกครั้งและเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี 

๔) ปฏิบัติงาน 
โดยมีหลักเกณฑ์ 
ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว  

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
  
ระดับ ๕ 

ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์  
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวบางครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวทุกครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว
บางครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ อย่างถูกต้องไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว
ทุกครั้ง 

๔. ด้านใส่ใจบริการ    
 ๑) มีความสามารถ    
ในการประสานงาน 
และสร้างความเข้าใจ
อันดีกับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้รับบริการเป็น
อย่างดี 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

สามารถประสานงานกับผู้อ่ืนบางครั้ง 
สามารถในการประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดีเฉพะ
ผู้บังคับบัญชา 
สามารถประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดีเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน    
สามารถประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการเป็นอย่างดีบางครั้ง 

  มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการเป็น
อย่างดีทุกครั้ง 

๒) มีความสามารถใน
การร่วมท างานเป็น
กลุ่ม สามารถจูงใจให้
เกิดการยอมรับและให้
ความร่วมมือ 
แก่ผู้ร่วมงาน 
และผู้รับบริการ 
เป็นอย่างดี 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
 
ระดับ ๓ 
   
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้บางครั้ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืน
ยอมรับบางครั้ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับได้ และ   
ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนเป็นบางครั้ง  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับและให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้อ่ืนทุกครั้ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน จูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ ให้ความร่วมมือ 
แก่ผู้อื่นและผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

๓) เป็นผู้ให้บริการแก่
ผู้รับบริการด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม
และแนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

ให้บริการด้วยความเสมอภาคเป็นบางครั้ง   
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่นบ้าง แนะน าสิ่งที่ถูกต้องบางครั้ง 
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่นให้ค าแนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
ต่อราชการบ้างแต่ไม่เสมอภาค   
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเสมอภาคและแนะน าสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อราชการบางครั้ง 
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการให้บริการ ด้วยความ
เสมอภาค  แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อราชการทุกครั้ง 



๒๒ 
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๔) มีความสามารถ  
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ และให้ความ
ช่วยเหลือให้
ค าแนะน า  รวมทั้ง
ตอบข้อซักถามแก่ผู้
มารับบริการได้อย่าง
ชัดเจนอยู่เสมอ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
 
ระดับ ๕ 

สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้รับบริการ 
สามารถ สร้างความสัมพันธ์อันดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ  
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้
ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า   
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้ความ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า รวมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้มารับบริการได้
อย่างชัดเจนบางครั้ง 
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้
ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า รวมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้มารับบริการ
ได้อย่างชัดเจนทุกครั้ง 

 ๕) มีความเข้าใจ 
ความจ าเป็นหรือ 
ความต้องการที่
แท้จรงิของ
ผู้รับบริการและ 
ให้ค าแนะน า 
ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความ
ต้องการ 
ที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการอยู่เสมอ 
 
 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
 
ระดับ ๕ 

เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้รับบริการ  
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
และให้ค าแนะน าบ้าง 
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเสมอ 
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ 
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็น  หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการบางครั้ง 
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ 
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

แบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อเข้ารับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

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

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน......................................อ าเภอ.......................จังหวัดกาญจนบุรี  

  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................โรงเรียนขนาด ......................... 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน................................โรงเรียนขนาด.......................... 

 ประเภทครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................... สาขา ..................................... .. 
           ประเภทบุคลากรทางการศึกษา      ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง............................  
           ธุรการโรงเรียน 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ชื่อ - สกุล.............................................................................................. ........................ 
  ๑.๒ วัน เดือน ปีเกิด.............................................................................................................  

  ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ................ หมู่ที่ ............ ต าบล ....................... อ าเภอ..................   
           จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................... 

         โทรศัพท์มือถือ ..................................E- mail................................................................ 

ส่วนที่ ๒  ประสบการณ์การท างาน 
๒.๑ ต าแหน่ง/ปัจจุบัน .........................................วิทยฐานะ................................................. 
๒.๒ โรงเรียน/สพป......................................อ าเภอ...................................จังหวัดกาญจนบุรี 
๒.๓ อยู่ในต าแหน่งตามประเภทที่ขอรับการประเมิน.............ปี 
๒.๔ ปัจจุบันรับผิดชอบงานสอน.................................ชั่วโมง/คาบต่อสัปดาห์ (เฉพาะครูผู้สอน/
วิทยากร) 

        เป็นครูประจ าชั้น................................................ 
        สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

              สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้............................ชั้น.............จ านวน............ชั่วโมง/คาบ 
ต่อสัปดาห์ 
              สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้............................ชั้น.............จ านวน............ชั่วโมง/คาบ 
ต่อสัปดาห์ 
๒.๕ ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดลงมาตามล าดับ) 

ปี  พ.ศ. ระดับชั้น/วุฒิการศึกษา สถาบัน 

   

   

   



๒๔ 
 
 2.6ประวัติการท างาน 

ปี  พ.ศ. ต าแหน่ง โรงเรียน สังกัด 
    
    
    
    

 2.7 การฝึกอบรม/ดูงาน ( ๓ ปี ย้อนหลัง) 
     2.๗.๑ เรื่อง ............................................. สถาบัน....................................................... 

ระยะเวลาที่ฝึกอบรม .......... วัน  ระหว่างวันที่.................เดือน..................................พ.ศ............. ............                         
ผลการน าไปใช้ ................................................................................................................ ........................... 

     2.๗.๒ เรื่อง .............................................. สถาบัน ..................................................... 
ระยะเวลาที่ฝึกอบรม .......... วัน  ระหว่างวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.........................                        
ผลการไปใช้......................................................................................................................................... ........ 

     2.๗.๓  เรื่อง .............................................. สถาบัน ..................................................... 
ระยะเวลาที่ฝึกอบรม .......... วัน  ระหว่างวันที่..................เดือน.............................พ.ศ.............................                         
ผลการไปใช้...................................................................................................... ........................................... 

   2.8 ผลงานที่ภาคภูมิใจ / รางวัล / เกียรติบัตรดีเด่น (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕9- ๒๕๖1) 
         2.๘.๑ ได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัล (รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานทางราชการหรือ 

องค์กรเอกชนที่ยอมรับกันทั่วไปย้อนหลัง ๓  ปี  พร้อมส าเนาภาพถ่ายหรือเอกสารหลักฐานประกอบ) 

วัน/เดือน/ปี รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
เจ้าของรางวัล 

ระดับ (ให้กาเครื่องหมาย / ) 
โรงเรียน/ 
SP.center 

อ าเภอ./สพท./
จังหวัด 

ประเทศ/
กรม 

      
      
      
      

    2.๘.๒ ผลงานของครูหรือนักเรียนที่รับผิดชอบ  (รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานทางราชการ
หรือองค์กรเอกชนที่ยอมรับกันทั่วไปย้อนหลัง ๕ ปี พร้อมส าเนาภาพถ่าย  หรือหลักฐานประกอบ) 

วัน/เดือน/ ปี รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

เจ้าของรางวัล 

ระดับ (ให้กาเครื่องหมาย / ) 
โรงเรียน/ 

SP.Center 
อ าเภอ./สพท./

จังหวัด 
ประเทศ/

กรม 
      
      
      
      

 



๒๕ 
 
ส่วนที่  ๓   คุณลักษณะและผลงานดีเด่นของผู้ขอรับการประเมิน   

๑) การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ภาคภูมิใจของครูหรือนักเรียน โรงเรียน และ 
ชุมชน(พร้อมหลักฐานประกอบ) 

......................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................. 
   ๒)   ผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จ และมีผลต่อครูหรือนักเรียน 
โรงเรียน และชุมชน (พร้อมหลักฐานประกอบ) 

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

   ๓)   ผลการด ารงตนที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ศรัทธายอมรับตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการครู (พร้อมหลักฐานประกอบ) 

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

 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ได้รับการเสนอ                           
        (..................................................)                                                                                  
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .............. 
 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................. 

                                                             (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรอง 
                          (.............................................) 
                   ผอ.รร.......................................................... 

 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน
............................................................................................................................. ............................................
.......................................................................................................................................................... ..... 

                                                             (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรอง 
                          (.............................................) 

                           ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน............................................... 
 
หมายเหตุ   ให้ส่งแบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อและผลงานตามหัวข้อที่ก าหนด  

     ไม่เกิน ๕๐  หน้ากระดาษ   จ านวน ๓ เล่ม 



๒๖ 
 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  

โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2   
เพื่อรับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2”ประจ าปี ๒๕๖2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
--------------------------------------------------------- 

ผู้รับการประเมิน  
๑. ชื่อ–สกุล.................................................. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน.....................  

อ าเภอ.................จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒. ต าแหน่ง       
     ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน...............................................ขนาดโรงเรียน............................. ..... 
     ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................ขนาดโรงเรียน.................................. 

ค าชี้แจง  
๑. แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  มีทั้งหมด  ๒o ข้อ  
๒. เกณฑ์การประเมิน เป็นการประเมินระดับคุณภาพ   แบ่งเป็น  ๕  ระดับ                              

(ตามคู่มือการประเมิน) 
๓. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย  โดยศึกษาจากผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน  

ตามสภาพจริง  การสัมภาษณ์/สอบถาม  ครู  นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือการสังเกตการ
บริหารหรือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน โดยในแต่ละรายการให้พิจารณา
กระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  PDCA เป็นหลักในการประเมินผลงาน และให้พิจารณา
ตัดสินตามล าดับรายการประเมิน   
แล้วให้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพที่ได้ ท าการประเมิน หากต้องการบันทึก
รายละเอียดการประเมิน ให้ลงในช่องบันทึก 

๔. ผลการประเมินให้คิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ  ๘o  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึก ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การพัฒนาตนเอง       
๒ การพัฒนาหลักสูตร      
๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน      
๔ การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี      
๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
๖ การนิเทศภายในสถานศึกษา      
๗ การส่งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ 
     

๘ การพัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพ      
๙ การพัฒนาบุคลากร      

๑๐ การสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร      
๑๑ การจัดท าและการใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ      



๒๗ 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึก ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๒ การก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน       
๑๓ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา      
14 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ      
๑๕ การวางแผนและใช้อาคารสถานที่      
๑๖ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว 

และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     

๑๗ การประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษา      
๑๘ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน      
๑๙ การจัดระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน 

มาตรฐานตามท่ี คตง. ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน คือ   
๑. การจัดสภาพแวดล้อมของระบบควบคุม          
๒. การประเมินความเสี่ยง   
๓. กิจกรรมการควบคุม    
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร   
๕. การติดตามประเมินผล 

     

๒๐ การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน 

      

รวมคะแนน      
........คะแนน 

  
 สรุปผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ.............................. 

       ผ่าน 

       ไม่ผ่าน 
  

                                     (ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
                                        (...........................................................) 

                                    ต าแหน่ง............................................................ 

                                     (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                  (...........................................................) 

                                   ต าแหน่ง.................................................................... 

                                       ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
                                             (...........................................................) 
                                   ต าแหน่ง................................................................ 



๒๘ 
 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   

โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2   
เพื่อรับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2”ประจ าปี ๒๕๖2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
--------------------------------------- 

ผู้รับการประเมิน  
 ชื่อ – สกุล  .....................................................   ต าแหน่ง.....................................................  
 โรงเรียน..................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................. 
 สาขา..................................... 
              ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน....................................อ าเภอ..................... .จังหวัดกาญจนบุรี 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ค าชี้แจง  
 ๑. แบบประเมินครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  มีทั้งหมด  ๑o ข้อ  
 2. เกณฑ์การประเมินเป็นการประเมินระดับคุณภาพ แบ่งเป็น ๕ ระดับ    

   (ตามคู่มือการประเมิน) 
 3. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย โดยศึกษาจากผลงาน/เอกสาร/  

   หลักฐาน  ตามสภาพจริงการสัมภาษณ์/สอบถาม ครู นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือการ 
   สังเกตการณ์บริหารหรือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน โดยในแต่ละรายการให้ 
   พิจารณากระบวนการ ปฏิบัติงานตามข้ันตอน PDCA เป็นหลักในการประเมินผลงาน  

และให้พิจารณาตัดสิน ตามล าดับรายการ ประเมิน แล้วให้ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระดับคุณภาพท่ีได้  ท าการประเมิน หากต้องการบันทึกรายละเอียดการประเมินให้ลงในช่อง
บันทึก 

 4. ผลการประเมินให้คิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ  ๘o  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึก ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การพัฒนาตนเอง       

๒ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับหลักสูตร       

๓ การวางแผนจัดการเรียนรู้       

๔ การออกแบบการเรียนรู้       

๕ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       

๖ 
การจัดหา ท า และใช้สื่อ หรือนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

      

๗ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       

๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน       

๙ ผลการจัดการเรียนมีต่อผู้เรียน       

๑o ผลการจัดการเรียนรู้มีต่อครูหรือโรงเรียน       

รวมคะแนน      …………คะแนน 
 
 สรุปผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ.............................. 

       ผ่าน 

       ไม่ผ่าน 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
                                                       (..................................................) 
                                               ต าแหน่ง....................................................... 

 

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
                       (.......................................................) 

                ต าแหน่ง....................................................... 
 

        (ลงชื่อ).............................................กรรมการ/เลขานุการ 
                        (................................................) 
                ต าแหน่ง........................................................... 



๓๐ 
 

แบบประเมินบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และธุรการโรงเรียน 
โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2   

เพื่อรับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2”ประจ าปี ๒๕๖2 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

----------------------------------- 
ประเภท            บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             ธุรการโรงเรียน 
  ผู้รับการประเมิน   ชื่อ-สกุล................................................ ต าแหน่ง........................................  

โรงเรียน /กลุ่มงาน/หน่วย.................................ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน.................. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ค าชี้แจง  ๑. แบบประเมินบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลูกจ้างประจ า และธุรการโรงเรียน  
                รายการประเมิน  ๔  ด้าน  คือ 
         ๑)  ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว  (๓๐%)   

๒)  ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง  (๓๐%) 
                   ๓)  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  (๒๐%)  

๔)  ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจบริการ (๒๐%) 
   ๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                การศึกษา ลูกจ้างประจ า และธุรการโรงเรียน  เป็นผู้ประเมินจากประวัติผลงาน โดยให้ค่า 
                คะแนนตามรายการประเมิน ตามระดับคุณภาพ มี ๕ ระดับ 
 3. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย โดยศึกษาจากผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน 

    ตามสภาพจริง  การสัมภาษณ์/สอบถามผู้ได้รับการประเมิน/ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์  
    หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการประเมินและให้พิจารณาตัดสินตามล าดับรายการ 
    ประเมิน  แล้วให้กรอกคะแนน ลงในช่องคะแนนที่ได้ท าการประเมินหากต้องการบันทึก 
    รายละเอียดการประเมินให้บันทึกลงในช่องบันทึก 

 4. ผลการประเมินให้คิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ  ๘๐     

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านความรวดเร็ว          
   ๑) มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างาน        
   ๒) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่  
       ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

       

   ๓) มีความสนใจงาน และสามารถปฏิบัติงาน       
       ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว 

       

  ๔) อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
      ด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และเต็มใจ 

       

  ๕) มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น         
      และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

       

รวมคะแนนด้านความรวดเร็ว        ............คะแนน 
ค านวณน้ าหนักร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ.......... 



๓๑ 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. ด้านความถูกต้อง       
   ๑) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เทคนิค   
       ด้านคน และด้านความคิดในการปฏิบัติงาน 
       ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 

      

   ๒) มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน       
   ๓) มีการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ 
       อย่างถูกต้องและชัดเจน 

      

   ๔) ศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อค้นหาวิธีการ 
       ท างานใหม่ๆ ให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน 

      

   ๕) มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์ ซึ่งมีความ  
       ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

      

รวมคะแนนด้านความถูกต้อง      .................คะแนน 

ค านวณน้ าหนักร้อยละ  ๓๐                                 ร้อยละ................ 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. ด้านความโปร่งใส        
   ๑) ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์    
       โปร่งใส 

      

   ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารได้ 
       อย่างกว้างขวาง 

      

   ๓) ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึง  
       มิใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

      

   ๔) ปฏิบัติงานโดยมีคู่มือและแนวทางเป็นหลัก 
       ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว  

      

รวมคะแนนด้านความโปร่งใส      .................คะแนน 

ค านวณน้ าหนักร้อยละ  ๒๐  ร้อยละ.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. ด้านใส่ใจบริการ         
   ๑) มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง   
       ความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน    
       ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

      

   ๒) มีความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม    
       สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความ  
      รว่มมือแก่ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

      

  ๓) เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ 
      เสมอภาค เป็นธรรม และแนะน าสิ่งที่ 
      เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

      

  ๔) มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี 
      ให้บริการด้วยความเต็มใจและให้ความ   
      ช่วยเหลือให้ค าแนะน ารวมทั้งตอบข้อซักถาม 
      แก่ผู้มารับบริการได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ 

      

   ๕) มีความเข้าใจความจ าเป็นหรือความต้องการ 
       ที่แท้จริงของผู้รับบริการ และให้ค าแนะน า 
       ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพ่ือตอบสนอง   
       ความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริง 
       ของผู้รับบริการอยู่เสมอ 

      

รวมคะแนนด้านใสใจบริการ      .................คะแนน 
ค านวณน้ าหนักร้อยละ  ๒๐                              ร้อยละ...................... 
 

 สรุปผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ....................................... (คะแนนด้าน ๑+๒+๓+๔) 
       ผ่าน 
       ไม่ผ่าน 
 

ความเห็นอื่น ๆ ของผู้ประเมิน    .....................................................................................................  
............................................................................................................................ ................................ 

                    (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
     (..........................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................ กรรมการ 
   (...........................................................) 

                                  ต าแหน่ง........................................................... 

                    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ/เลขานุการ  
     (...........................................................) 

                                  ต าแหน่ง..................................................... 



๓๓ 
 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ประเภทลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว  

โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2   
เพื่อรับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2”ประจ าปี ๒๕๖2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
…………………………………………. 

ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………………………ต าแหน่ง………………………………………………..….. 
โรงเรียน/กลุ่ม/หน่วย..................................ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน.......................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

-  การประเมิน 
1. การประเมินผลงานตามภารกิจหลัก 
2. การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

หัวข้อ รายการประเมิน ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

ระดับการประเมิน 
คะแนนที่ได้ 

 
ผลงาน/
ชิ้นงาน 5 4 3 2 1 

1. ผลงานตามภารกิจหลัก 
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณา
จากปริมาณผลงานเปรียบเทียบ
กับเปูาหมาย ข้อตกลง หรือ
มาตรฐานของงาน) 

4 
 

       

1.2 คุณภาพของงาน 
(พิจารณาจากความถูกต้อง
ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ 
และความประณีตหรือคุณภาพ
อ่ืน ๆ) 

4 
 

       

1.3 ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร
ที่ใช้กับผลผลิต ของงาน หรือ
โครงการ) 

4 
 

       

1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ
ได้ (พิจารณาจากผลผลิต หรือ
ผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบ
กับเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์
ของงาน) 

4 
 

       

1.5 ความทันเวลา (พิจารณา
จากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับเวลาที่ก าหนด
ไว้ส าหรับการปฏิบัติงาน หรือ
ภารกิจนั้น ๆ) 

4 
 

       

รวมคะแนนด้านผลงาน 20        



๓๔ 
 
 

หัวข้อ รายการประเมิน ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

ระดับการประเมิน 
คะแนนที่ได้ 

 
ผลงาน/
ชิ้นงาน 5 4 3 2 1 

2. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ความสามารถ และความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
(พิจารณาจากความรอบรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ งานที่เก่ียวข้องและ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท างาน 
ให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค) 

4 
 

       

2.2  ความรับผิดชอบ 
(พิจารณาจากการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย
เต็มใจ มุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วง และยอมรับผลที่เกิดจาก
การท างาน) 

4 
 

       

2.3 การรกัษาวินัย และปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้าง 
(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการเคารพกฎระเบียบ 
ต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตน 
อยู่ในกรอบจรรยาบรรณและ
ค่านิยมของหน่วยงาน) 

3 
 

       

2.4 สภาพการปฏิบัติงาน 
(พิจารณาจากการตรงต่อเวลา 
การลาหยุดงาน การขาดงาน) 

3 
 

       

2.5 การวางแผน (พิจารณา
จากความสามารถ  ในการ
คาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล  
ก าหนดเปูาหมายและวิธี
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม) 

2 
 

       

2.6 ความร่วมมือ (พิจารณา
จากวามสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
อันเป็นผลท าให้งานลุล่วงไป
ด้วยดี) 

2 
 

       

 



๓๕ 
 
 

หัวข้อ รายการประเมิน ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

ระดับการประเมิน 
คะแนนที่ได้ 

 
ผลงาน/
ชิ้นงาน 5 4 3 2 1 

 2.7 ความคิดริเริ่ม  
(พิจารณาจากความสามารถ  
ในการคิดริเริ่มปรับปรุงงาน 
ให้เกิดผลส าเร็จได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
รวมทั้งมีความคิดเห็นมาใช้
ประโยชน์ต่อองค์กร) 

2 
 

       

 รวมคะแนนด้านคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน 

20        

 คะแนนรวม 1+2 200        

 

            ผ่าน                     ไม่ผ่าน 
 
ความเห็นอื่น ๆ ของผู้ประเมิน    
................................................................................................................................ .........................................
........................................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. ............................. 
 

           (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
(..........................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
 

 (ลงชื่อ)............................................ กรรมการ         (ลงชือ่).......................................กรรมการ/เลขานุการ 
    (....................................................)                           (...............................................) 
 ต าแหน่ง..................................................               ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



๓๗ 
 
 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ที่   485 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจดัท าคู่มอื เกณฑ์การตัดสิน และเครื่องมือประเมินครูและบุคลากรทางการศกึษา 
                ตามโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

----------------------------------------- 

ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก าหนดจัดท าโครงการเพชรเสมา
กาญจน์ 2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ให้ได้รับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2 ”   

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือ เกณฑ์การตัดสิน และเครื่องมือประเมินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี ้

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห ์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2    หัวหน้าคณะท างาน  
2. นายแมน  ค าวงษ ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          คณะท างาน 
3. นายประคอง  บัวปรอท  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินฯ คณะท างาน 
4. นายเสนอ  ลักษณุกิจ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดอนรัก           คณะท างาน 
5. นายปรีชา  ศรีนวล  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดพระแท่นดงรัง     คณะท างาน 
6. นายพีระพล  ปฏิทัศน ์  ผู้อ านวยโรงเรียนอนุบาลพนมทวน  คณะท างาน  
7. นางอัจฉรา รอดภยั  ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านโปุงกูป   คณะท างาน  
8. นายบรรพต  ท่าน้ าตื้น  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเขารักษ ์  คณะท างาน 
9. นางยลพรรษย์  ศริิรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านช่อง   คณะท างาน 
10. นางอรอนงค์  ระงับพิศษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านรางกระต่ายฯ  คณะท างาน  
11. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินคา้ ศึกษานิเทศก ์    คณะท างาน 
12. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน  นักทรัพยากรบุคคล            คณะท างาน/เลขานุการ 
13. นางวรัญญา  เพ็งจันทร ์  พนักงานพิมพ์ดีด         ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้  ให้คณะท างานตามค าสั่งนี้มีหน้าที่จัดท าคู่มือ เกณฑ์การตัดสิน และเครื่องมือประเมิน              
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2  

       สั่ง  ณ  วันท่ี   6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
(นายอาดุลย์  พรมแสง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                                                 
           


