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๑ 

 
ค ำน ำ 

 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรเพชร
เสมำกำญจน์ ๒ ปีที่ ๓ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ดีเด่น รับรำงวัล“เพชรเสมำกำญจน์ ๒” โดยจะด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่มีผลงำนดีเด่น ประเภทผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูผู้สอน ตำมกลุ่มสำระหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน                  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และธุรกำรโรงเรียน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
  คู่มือโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒  ส ำเร็จได้อย่ำงสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ และ 
เจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้อง และหวังว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรประเมินโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์น ำไปสู่กำรปฏิบัติให้
บรรลุเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

 
 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

๒1 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 
 สำรบัญ 

 
 

 หน้ำ 
หลักกำรและเหตุผล ๑ 
วัตถุประสงค์ ๑ 
เป้าหมาย/คุณสมบัติ ๑ 
ค านิยาม ๒ 
แนวทางการด าเนินงาน/ระยะเวลา ๓ 
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน ๕ 
เครื่องมือประเมิน ๕ 
เกณฑป์ระเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ๖ 
แบบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑๓ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

๑๖ 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

๑๗ 
18 

แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ๑๙ 
เกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ๒๐ 
เอกสารประกอบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับ
ปฐมวัย 

๒๖ 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 28 
แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับปฐมวัย 29 
แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
เกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
เอกสารประกอบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับ  
ประถมศกึษา และมัธยมศึกษา 

30 
  ๓1 
 
  ๓7 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

  39 
 

แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษา 

  40 

แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
เกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ธุรการโรงเรียน 

  41 
 
  42 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาธุรการโรงเรียน 
 

  47 
 
 



 

สำรบัญ 
 
 
 
 
 
แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทบุคลากรในส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา/ ธุรการโรงเรียน  

 
 
 
  หน้ำ 
 
 
   51 
 

แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทลูกจ้างประจ า                                         ๕2 
แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจ า                     ๕6 
ภาคผนวก    ๕7 

                        
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 
แนวทำงด ำเนินกำรโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ปีท่ี3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

เพื่อกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
รำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
……………………………………………….. 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  มีควำมตระหนักในกำรพัฒนำ

คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีผลงำนดีเด่นสำขำต่ำงๆ 
ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนตำมกลุ่มสำระ/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ และธุรกำรโรงเรียน 
 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ เพ่ือกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น จะด ำเนินกำรเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีผลงำนดีเด่น จ ำนวน ๔ ประเภท ดังนี้                 
๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๒.ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนตำมกลุ่มสำระ/กิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน                    
๓.บุคลำกรทำงกำรกำรศึกษำ ๔.ลูกจ้ำง  ทั้งสิ้นจ ำนวน ๒๑ รำยกำร  เพ่ือรับรำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในโอกำสต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
                ๒.๑ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และมอบรำงวัลแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่ำงได้ 
  ๒.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
๓. เป้ำหมำย/คุณสมบัติ 
       ประเมินครูและและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๒  โดยคุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรประเมิน ตำมประเภทและสำขำต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ๑.ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
    ๑) ปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
                   ๒) ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มำแล้วไม่น้อย
กว่ำ ๓ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
 ๒.ประเภทครูผู้สอน   
    ๑)  ปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
                   ๒)  ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย มีประสบกำรณ์สอนปฐมวัย ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีกำรศึกษำ นับถึง
วันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
                   ๓)  ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ มีประสบกำรณ์สอนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ที่ขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีกำรศึกษำ นับถึงวันที่ยืนขอรับกำร
ประเมิน 
                ๓.ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำน /ลูกจ้ำงประจ ำ/ธุรกำรโรงเรียน 
                    ๑)  ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒/
สถำนศึกษำท่ีเสนอขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 



๒ 
 

                    ๒)  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย/
ข้ำรำชกำรในกลุ่ม/หน่วย มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
    ๓)  ลูกจ้ำงประจ ำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ลูกจ้ำงประจ ำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
    ๔)  ธุรกำรโรงเรียน ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยืน
ขอรับกำรประเมิน 
   

ประเภทบุคลำกร ประเภทโรงเรียน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หมำยเหตุ 

๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๑ โรงเรียนขนำดเล็ก (จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน) 
ข้อมูล  
ณ วันที่ ๑๘ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๓  

๒ โรงเรียนขนำดทั่วไป นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนขึ้นไป            
(จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล – ประถมศึกษำ) 

๓ โรงเรียนขยำยโอกำส (จัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำล -
ระดับมัธยมศึกษำ)  

๒. ครูผู้สอน 
  
 

๑ ระดับปฐมวัย 
 

๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี   
 ๔.๑ วิทยำศำสตร์ 

 
 ๔.๒ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  

๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม 
 

๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

 

๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
๘.๑ สำขำดนตรี 
๘.๒ สำขำนำฎศิลป์ 
๘.๓ สำขำทัศนศิลป์ 

 

๙ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
๑๐ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

๑๐.๑ สำขำแนะแนว 
๑๐.๒ สำขำลูกเสือ-เนตรนำรี-ยุวกำชำด 

 

๓. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

๒ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๔. ลูกจ้ำง 
 

๑ ลูกจ้ำงประจ ำ  
๒ ธุรกำรโรงเรียน  



๓ 
 

 
ควำมนิยำม 
 ๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  
 ๒. ครูผู้สอน  หมำยถึง  ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร และครูอัตรำจ้ำงทุกประเภท ที่ท ำหน้ำที่
สอน ระดับปฐมวัย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
     ๓. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วย/ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำน             
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ (บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ 
ค.(๒)) 
    ๔. ลูกจ้ำง หมำยถึง ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำวที่ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน ในโรงเรียนและ
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี            
เขต ๒ 
     ๕. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม หมำยถึง ครูผู้สอนสังคมศึกษำ หรือประวัติศำสตร์ หรือ
หน้ำที่พลเมือง 
     ๖. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หมำยถึง ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์ 
     ๗. ศิลปะ หมำยถึง ครูผู้สอนทัศนศิลป์ หรือดนตรี หรือนำฏศิลป์ 
     ๘. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หมำยถึง ครูผู้สอนแนะแนว หรือกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
  ๙. SP Center หมำยถึง ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน School Performance Center                 
(SP Center) 

๔. แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ระยะเวลำ 

ระดับ กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
สพป.กจ.๒ แจ้งรายละเอียด/จัดส่งคู่มือการด าเนินงานโครงการ

เพชรเสมากาญจน์ 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ภายในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ 
(๑) 

โรงเรียน เสนอชื่อครูดีเด่นพร้อมผลงานไปยัง SP Center  
ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔ 

(๒) กลุ่ม/หน่วย            
ในสพป.กจ.๒ 

เสนอชื่อบุคลากร/ลูกจ้างประจ าในส านักงาน              
ให้กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
 

SP Center 

ให้คณะกรรมการระดับ SP Center พิจารณาสรรหา 
โดยวิธีการประเมนิตามแบบรายละเอียด ผู้ได้รับการ
เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ก าหนด และเสนอชื่อบุคลากร แต่ละ
ประเภทและสาขา ดังนี้    
     ๑) ผอ.รร. /รอง ผอ.รร. ส่งตามประเภทขนาด
โรงเรียน ที่สพป.กจ.๒ ก าหนด โดยไม่ต้องประเมินฯ   
     ๒) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/กิจกรรม/
ระดับปฐมวยั  SP Center  ละ ๑  คน  
     ๓) ลูกจ้างประจ า SP Center ละ ๑ คน 

 
 
 
 
  

ภายในวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ 
 

(๓) 
 
 



๔ 
 

ระดับ กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
     ๔) ธุรการโรงเรียน SP Center ละ ๑ คน  

 
 
 

 
 

 
สพป.กจ.๒ 

ให้คณะกรรมการระดับ สพป.กจ.๒ พิจารณาสรรหา
วิธีการประเมินตามแบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอ
รายชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ก าหนด 
    ๑) ผอ.กลุ่ม/หน่วย (๓๘ค.(๒)) ในสพป.กาญจนบุรี 
เขต ๒ จ านวน ๑ คน 
    ๒) บุคลากรฯ (๓๘ ค.(๒)) ในสพป.กาญจนบุรี เขต ๒   
กลุ่มละ ๑ คน 
    ๓) ลูกจ้างประจ า ในสพป.กาญจนบุรี เขต ๒  
       จ านวน ๑ คน 

SP Center SP Center รวบรวมแบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอ
รายชื่อระดับ SP Center พร้อมเอกสารผลงานจ านวน  
๓ เล่ม และแบบประเมิน จ านวน ๓ ชุด                   
ส่ง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
 (เฉพาะผูท้ี่ได้รบัการเสนอชื่อล าดับที่ ๑ ของแต่ละ
ประเภท/ขนาดโรงเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้น
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ศูนย์รวบรวมส่งทุกรายที่
เสนอขอรับการประเมินฯ) 

 
 
 

ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๔ 
(๔) 

 ๑. สรุปรายการ/ตรวจสอบเอกสารครูดีเด่น/จัดท า
เอกสารประเมินฯ 

 
 

ระหว่าง  
วันที่ ๒ - ๒๐ ส.ค. ๖๔ 

(๕) 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดน่ 

 ๓. ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯเพื่อชี้แจงแนวทาง
คู่มือการประเมิน 

สพป.กจ.๒ ๔. คณะกรรมการประเมินฯ ออกปฏิบัติการประเมินฯ ระหว่าง 
วันที่ ๒๓ - ๓๑ ส.ค.๖๔ 

(๖) 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯพร้อมสรุปผลการ

ประเมิน ส่ง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
ภายในวันที่ ๖ ก.ย.๖๔ 

(๗) 

 ๖. ประกาศผลการประเมินฯครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ภายในวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ 
(๘) 

 ๗. จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร   ระหว่าง 
วันที่ ๒๘-๓๐ ก.ย.๖๔ 

(๙) 
 ๘. สรุปผล รายงานผลการด าเนนิการ ระหว่าง วันที่ ๑-๓๐ ต.ค.๖๔ 

(๑๐) 
 
 



๕ 
 

๕. เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน  
๕.๑ ผลกำรประเมินแต่ละประเภทและสำขำ คณะกรรมกำรจะตัดสินผู้ที่ได้รับผลกำรประเมินให้ได้รับ

รำงวัล ดังนี้                  
๕.๑.๑ รำงวลัระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

 ๕.๑.๒ รำงวลัดีระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๕.๑.๓ รำงวลัระดับเหรียญทองแดง คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๕.๑.๔ รำงวลัระดับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่ำ ๖๐ คะแนน 

 ๕.๒ รำงวัลชนะเลิศ คือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับเหรียญทอง จะได้รับโล่รำงวัล (เพียง ๑ คน  ในแต่
ละประเภทและสำขำ) 
 ๕.๓ ผู้ที่ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศ ในสำขำนั้นๆ ครบ ๓ ครัง้ในรอบ ๕ ปี และปัจจุบันปฏิบัติงำนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ 
๖. เครื่องมือประเมิน 
 6.1 แบบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 6.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 6.3 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
 6.4 แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
 6.5 แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
 6.6 เอกสารประกอบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับปฐมวัย 
 6.7 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
 6.8 แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับปฐมวัย 
 6.9 แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
และมัธยมศึกษา 
 6.10 เอกสารประกอบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับ  
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 6.11 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 
 6.12 แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษา 
    6.13 แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   6.14 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาธุรการโรงเรียน 
 6.15 แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทบุคลากรในส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา/ ธุรการโรงเรียน  
   6.16 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทลูกจ้างประจ า                                        
   6.17 แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจ า                  
  



๖ 
 

เกณฑ์ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๑. กำรพัฒนำ

ตนเอง 
๑. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนที่จัดโดย

หน่วยงำนต้นสังกัด 
๒. เข้ำร่วมกิจกรรมกับชมรม สมำคม หรือ สถำบันวิชำชีพ

ผู้บริหำรต่ำงๆ 
๓. รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดู

งำน หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชมรม สมำคม หรือ 
สถำบันวิชำชีพผู้บริหำรต่ำงๆ 

๔. มีกำรน ำเสนอหรือเผยแพร่ผลกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม 
สัมมนำ ศึกษำดูงำน หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชมรม 
สมำคม หรือ สถำบันวิชำชีพผู้บริหำรต่ำงๆ 

๕. มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนที่หน่วยงำนใน
สังกัดจัด หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชมรม สมำคม
หรือวิชำชีพครูของสถำบันต่ำงๆ ไปพัฒนำ 

เกียรติบัตร / 
หนังสือรำชกำร / 
ค ำสั่ง / รำยงำนผล
กำรเข้ำร่วมประชุม 
อบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน / ID 
Plan /เอกสำรกำร
เผยแพร่ / 
ภำพถ่ำย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

 
๒. กำรพัฒนำ   
    หลักสูตร 
 

๑. ผู้บริหำร และครู มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ  

๒. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ  

๓. หลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และ 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสตูรสถำนศึกษำปฐมวัย
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

๔. หลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  

๕. หลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ท้องถิ่น 

หลักสูตร
สถำนศึกษำ / 
หลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย 
/ ค ำสั่งแต่งตั้ง / 
บันทึกกำรประชุม 
/ ผลกำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน และท้องถิ่น 
ฯลฯ 
  

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

 



๗ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๓. กำรพัฒนำ 

กระบวนกำร    
จัดกำรเรียน
กำรสอน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

กระบวนกำรที่เหมำะสมกับธรรมชำติของผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย  

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้น
กระบวนกำรคิด   

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูรำยงำนผลกำรเรียน และน ำผล
กำรประเมินมำปรับเปลี่ยนวิธีสอน   

แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ / แผนกำร
จัดประสบกำรณ์ / 
บันทึกกำรประชุม 
/ แบบวิเครำะห์
ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล / 
รำยงำนผลกำร
เรียน / สรุปผลกำร
วิเครำะห์ผลกำร
เรียน ฯลฯ เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
๔. กำรพัฒนำ 
    สื่อ นวัตกรรม   
    และเทคโนโลยี 

๑. มีแผน โครงกำร กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต
และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๒. ผู้บริหำร ครู และ ผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ผลิตสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลย ี

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน ำสื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยี มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูประเมินและรำยงำนผลกำรใช้
สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน ำผลกำรประเมินกำรใช้สื่อ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มำปรับปรุง สื่อกำรเรียนรู้ 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม / 
แผนปฏิบัติกำร / 
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ / แผนกำร
จัดประสบกำรณ์ / 
รูปภำพ / ทะเบียน
สื่อฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๕.  กำรส่งเสริม 
และสนับสนุน
กำรวัดและ
ประเมินผล          
กำรเรียนรู้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง
ร่วมกันด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูด ำเนินกำรวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและใช้เครื่องมือที่เหมำะสม 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูด ำเนินกำรวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน ำผลกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหำ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน ำผลกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ไปใช้พัฒนำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

ค ำสั่ง / บันทึก
กำรประชุม / 
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ / แผนกำร
จัดประสบกำรณ์ / 
รูปภำพ / บันทึก
กำรสอนซ่องเสริม 
/ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

 



๘ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๖. กำรวิจัยเพื่อ  
    พัฒนำคุณภำพ 
    กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

๑. มีแผน โครงกำร กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกำรท ำวิจัย
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

๒. ผู้บริหำร ครูและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรท ำวิจัย 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

๓. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรรวบรวมและเผยแพร่
ผลกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
๕. ยกย่องบุคลำกรที่ท ำผลงำนวิจัย 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
รูปภำพ / รำยงำน
กำรวิจัย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๗. กำรนิเทศ 
ภำยใน
สถำนศึกษำ 

๑. มีแผน โครงกำรกำรนิเทศภำยใน  
๒. ผู้บริหำร ครู และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวำง

แผนกำรนิเทศภำยใน 
๓. มีกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรนิเทศภำยในที่ชัดเจน 

ปฏิทิน ค ำสั่งแต่งตั้ง เครื่องมือ กิจกรรมกำรนิเทศที่
หลำกหลำย  

๔. ก ำกับ ติดตำมให้ครูผู้รับกำรนิเทศน ำผลกำรนิเทศไป
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

๕. ประเมินผล สรุปผล และน ำผลไปพัฒนำกำรนิเทศ
ภำยในให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
รูปภำพ / 
เครื่องมือกำรนิเทศ 
ปฏิทินกำรนิเทศ 
บันทึกกำรนิเทศ  
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๘. กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำร
ประกัน
คุณภำพ 

๑. มีแผน โครงกำร กิจกรรมพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน 

๒. ผู้บริหำร ครู  และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

๓. มีกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน 

๔. มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินทั้งภำยในและภำยนอก
เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๕. น ำผลกำรประเมินภำยใน  และ ภำยนอกมำปรับปรุง
พัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
รูปภำพ / SAR / 
ผลกำรประเมิน
ภำยนอก ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 



๙ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๙. กำรพัฒนำ

บุคลำกร 
๑.  มีโครงกำร กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร  
๒.  ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำ ๒ ปี 

ย้อนหลัง 
-   ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของจ ำนวนบุคลำกรในโรงเรียน 

(ได้ ๑ คะแนน) 
-   ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ของจ ำนวนบุคลำกรในโรงเรียน 

(ได้ ๒ คะแนน) 
-   ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของจ ำนวนบุคลำกรในโรงเรียน 

(ได้ ๓ คะแนน) 
๓.   ผลกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียนและมี

หลักฐำนแสดงกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำไปพัฒนำ
งำนและพัฒนำตนเอง 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
รูปภำพ / ID Plan 
/ หนังสือรำชกำร / 
รำยงำนสรุปผล
กำรเข้ำร่วมประชุม 
อบรม  / แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ / 
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ / 
เกียรติบัตร 
วุฒิบัตร ฯลฯ เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ข้อ ๑ และ ๓ ได้ข้อ
ละ ๑ คะแนน 

- ข้อ ๒ ได้คะแนนตำมท่ีระบุไว้ในวงเล็บ ๑ – ๓ 
คะแนน 

๑๐. กำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ
บุคลำกร 

 

๑. มีแผน โครงกำร กิจกรรมกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร
โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมคิด 

๒. มีกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
๓. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน        
๔. น ำผลมำพัฒนำกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร    
๕. มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

โรงเรียน 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
รูปภำพ / รำยงำน
โครงกำร ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๑. กำรจัดท ำ
และกำรใช้
แผนปฏิบัติกำร
เป็นเครื่องมือ 

๑.  บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และน ำผลมำใช้ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรปีปัจจุบัน 

๒.  แผนปฏิบัติกำรมีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ปรัชญำโรงเรียน 

๓.  แผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

๔.  มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร/ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

๕.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน สรุป และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
รูปภำพ / รำยงำน
โครงกำร ฯลฯ 



๑๐ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
๑๒. กำรก ำกับ 

ติดตำมและ
รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน 

๑.  มีแผนกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
๒.  แผนกำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

แสดงองค์ประกอบของข้อมูล วิธีกำร ก ำหนดเวลำ
ครบถ้วนชัดเจน 

๓.  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบสอดคล้องกับควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร 

๔.  ผู้ร่วมงำน มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนกำรก ำกับ ติดตำม
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

๕.  กำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ท ำให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
แผนกำรก ำกับ 
ติดตำม / รำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำน 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๓. กำรระดม
ทรัพยำกรเพ่ือ
กำรศึกษำ 

๑.  มีกำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรระดม
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

๒.  มีกำรประสำนงำน ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 

๓.  กำรด ำเนินกำรผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

๔.  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ 

๕.  มีเอกสำรหลักฐำนที่ตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
แผน/แนวทำงกำร
ระดมทรัพยำกร
เพ่ือกำรศึกษำ / 
ทะเบียน / บัญชี 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๔. กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
และ
สำรสนเทศ 

 

๑. มีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนภำพรวมของ
โรงเรียน 

๒. มีข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำน ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๓. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำน แยกเป็นหมวดหมู่  
๔. ระบบข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำน สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ 
๕. มีกำรประเมินผลและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำต่อไป 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
แผน/ข้อมูล
สำรสนเทศ / 
ทะเบียน / บัญชี 
ฯลฯ เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
๑๕. กำรวำงแผน

และใช้อำคำร
สถำนที่ 

 

๑.  มีแผน ก ำหนดแนวทำงกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
๒.  บุคลำกรในโรงเรียนส่วนรว่มในกำรจัดท ำแผน  
๓.  มีกำรให้บริกำร พร้อมจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
๔.  มีกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ มั่นคง 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
แผน/ ทะเบียน / 



๑๑ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
 ปลอดภัยและสวยงำม 

๕.  กำรใช้อำคำรสถำนที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนและใช้ประโยชน์คุ้มค่ำ 

บันทึกกำรใช้ กำร
ให้บริกำร ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๖. กำรส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมแนะ
แนวและกำร
จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.  มีโครงกำร กิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒.  มีกระบวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอน
ชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีกำรและเครื่องมือที่มีมำตรฐำน 
คุณภำพ  

๓.  มีกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงโรงเรียน กรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

๔.  มีร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน สำมำรถตรวจสอบ
และประเมินผลได้ 

๕.  นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง และตรง
ตำมสภำพปัญหำ 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
แผน/ ทะเบียน / 
รำยงำนโครงกำร / 
เอกสำรระบบดูแล
ช่วยเหลือ กิจกรรม
แนะแนว ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๗. กำร
ประชำสัมพันธ์
เพ่ือกำรศึกษำ 

๑.  มีกำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรศึกษำ   
๒.  มีกระบวนกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ด้วยวิธีที่

หลำกหลำย 
๓.  มีกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
๔.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๕.  น ำผลมำพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรศึกษำ 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
ทะเบียน / 
รำยงำนโครงกำร / 
รูปถ่ำย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๘. กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

 

๑.  มีแผนโครงกำรกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 

๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
๓.  มีกำรให้บริกำรชุมชน และเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชน 
๔.  มีเครือข่ำยชุมชน องค์กร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๕.  มีกำรประเมินผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และน ำผล

กำรประเมินมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
ทะเบียน / 
รำยงำนโครงกำร / 
รูปถ่ำย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
 



๑๒ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๑๙. กำรจัดระบบ

กำรตรวจสอบ
ควบคุมภำยใน
มำตรฐำนตำม 
ที่ คตง. 
ก ำหนด  ทั้ง ๕ 
ด้ำน  

 

๑.  กำรจัดสภำพแวดล้อมของระบบควบคุม  มีกำรสร้ำง
บรรยำกำศในหน่วยงำน เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำน
เกิดจิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอยู่
เสมอ และสร้ำงกลไกช่วยบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ีสำมำรถยอมรับได้  

๓. กิจกรรมกำรควบคุม  มีกิจกรรมกำรควบคุมท่ี
หลำกหลำยสม่ ำเสมอตลอดไป สอดคล้องกับนโยบำย
และสภำพแวดล้อม  

๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มีระบบสำรสนเทศท่ี
สำมำรถสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
และเหมำะสม ทันต่อกำรปฏิบัติงำน กำรติดต่อสื่อสำรที่
มีประสิทธิภำพ ข่ำวสำรถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุกำรณ์ 
และสะดวกในกำรเข้ำถึง และปลอดภัย มีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ และมีระบบกำรสื่อสำรที่ดี  

๕.  กำรติดตำมประเมินผล มีกำรติดตำมและประเมินผล
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นประจ ำ มีรำยงำนผลกำรประเมิน 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
คู่มือกำรควบคุม
ภำยใน / รำยงำน
โครงกำร / รูปถ่ำย 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๒๐. กำรจัด
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

๑.  มีแผน โครงกำร กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อม 

๒.  บุคลำกรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ 
๓.  กำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
๔.  มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพียงพอ เหมำะสม 

สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
๕.  มีกำรประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำต่อไป 

ค ำสั่ง / บันทึกกำร
ประชุม /
แผนปฏิบัติกำร / 
ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ / รำยงำน
โครงกำร / รูปถ่ำย 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

แบบเสนอชื่อ 
เพื่อเข้ำรับกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
***************************** 

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน อ ำเภอ...........................................................................จังหวัดกำญจนบุรี 
ต ำแหน่งปัจจุบัน   

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.......................................................... ............................ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................................................ 

 ประเภทสถำนศึกษำ 
  ขนำดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
  ทั่วไป นักเรียนตั้งแต ่๑๒๑ คนข้ึนไป เปิดสอนระดับอนุบำล ถึง ระดับประถมศึกษำ 
  ขยำยโอกำสฯ เปิดสอนระดับอนุบำล ถึง ระดับมัธยมศึกษำ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ชื่อ - สกุล......................................................................................................................... ... 
  ๑.๒ วัน เดือน ปีเกิด...................................................................................................................  

  ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ................ หมู่ที่ ............ ต ำบล ....................... อ ำเภอ.......................   
           จงัหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................... 

         โทรศัพท์มือถือ .......................................E- mail.............................................................. .. 
ส่วนที่ ๒  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

๒.๑ ต ำแหน่ง/ปัจจุบัน ..............................................วิทยฐำนะ.................................................  
๒.๒ โรงเรียน.....................................................อ ำเภอ............................ .......จังหวัดกำญจนบุรี 
๒.๓ ด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน จ ำนวน.............ปี 
๒.๔ ประวัติกำรศึกษำ (เรียงจำกคุณวุฒิสูงสุดลงมำตำมล ำดับ) 
 

ปี  พ.ศ. ระดับชั้น/วุฒิกำรศึกษำ สถำบัน 
   
   
   
   
   

  
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 ๒.๕ ประวัติกำรท ำงำน 
 

ปี  พ.ศ. ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด 
    
    
    
    
    

  
   ๒.๖ ผลงำนที่ภำคภูมิใจ / รำงวัล / เกียรติบัตรดีเด่น   
         ๒.๖.๑ ได้รับกำรเสนอชื่อได้รับรำงวัล (รำงวัลที่ได้รับจำกหน่วยงำนทำงรำชกำรหรือ 

องค์กรเอกชน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ พร้อมส ำเนำภำพถ่ำยหรือ
เอกสำรหลักฐำนประกอบ) 
 

วัน/เดือน/ปี รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำน 

เจ้ำของรำงวัล 

ระดับ (ให้ท ำเครื่องหมำย  ) 
โรงเรียน/ 

SP Center 
อ ำเภอ./สพท./

จังหวัด 
ประเทศ/

กรม 
      
      
      
      

    
 ๒.๖.๒ ผลงำนของครูหรือนักเรียนที่รับผิดชอบ  (รำงวัลที่ได้รับจำกหน่วยงำนทำงรำชกำร

หรือองค์กรเอกชน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ พร้อมส ำเนำภำพถ่ำยหรือ
หลักฐำนประกอบ) 

 

วัน/เดือน/ ปี รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำน 

เจ้ำของรำงวัล 

ระดับ (ให้กำเครื่องหมำย / ) 
โรงเรียน/ 

SP Center 
อ ำเภอ./สพท./

จังหวัด 
ประเทศ/

กรม 
      
      
      
      

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ส่วนที่  ๓   คุณลักษณะและผลงำนดีเด่นของผู้ขอรับกำรประเมิน   
๑) กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ภำคภูมิใจของครูหรือนักเรียน โรงเรียน และ 

ชุมชน (พร้อมหลักฐำนประกอบ) 
....................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................. ............................. 
   ๒)   ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นที่ด ำเนินกำรแล้วประสบควำมส ำเร็จ และมีผลต่อครูหรือนักเรียน 
โรงเรียน และชุมชน (พร้อมหลักฐำนประกอบ) 

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

   ๓ )   ผลกำรด ำรงตนที่ แสดงถึงกำรมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ศรัทธำยอมรับตำม
จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรครู (พร้อมหลักฐำนประกอบ) 

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

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

ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. .................................. 
                                                             (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรอง 

                          (.............................................) 
                   ผอ.รร.......................................................... 

 
ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน
.......................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ........................................................... 
                                                             (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรอง 

                          (.............................................) 
                           ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน............................................... 
 
หมายเหตุ   ส่งแบบเสนอชื่อ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก  
               (ไม่รวมปก ค าน า สารบัญ ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๓ เล่ม และแบบประเมิน 
               จ านวน ๓ เล่ม) 
 



๑๖ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
 

๑. ชื่อ–สกุล.................................................. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน.....................   
อ ำเภอ..........................................................จังหวัดกำญจนบุรี 

๒.  ต ำแหน่งปัจจุบัน   
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................................................... ................ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................................................ 

๓.  ประเภทสถำนศึกษำ 
  ขนำดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
  ทั่วไป นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนข้ึนไป เปิดสอนระดับอนุบำล ถึง ระดับประถมศึกษำ 
  ขยำยโอกำสฯ เปิดสอนระดับอนุบำล ถึง ระดับมัธยมศึกษำ 
 
ผลกำรประเมิน

ตนเอง 
รำยกำรประเมิน 

เอกสำร/
หลักฐำน 

ใส่คะแนน
ประเมินตนเอง 

เต็ม ๕ 

๑. (What) ท ำอะไร กำรพัฒนำตนเอง 
    (Why) ท ำท ำไ....................................................................... 
    (How) ท ำอย่ำงไร ขั้นตอนวิธีด ำเนินงำน.............................. 
    ผลกำรด ำเนินงำน................................................................. 
    ปัญหำ อุปสรรค์................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ......................................................................... 

 

 ๒. กำรพัฒนำหลักสูตร 
 

 

 …. 
 

 

 ๒๐. กำรจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

 

 
ขอรับรองว่ำ.................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. ............................................ 
      ลงชื่อ...................................................ผู้รำยงำน 
     ต ำแหน่ง..................................................................... 
                                                                     ........./.........................../............... 
 
 
 



๑๗ 
 

แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒  ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
--------------------------------------------------------- 

ผู้รับกำรประเมิน  
๒. ชื่อ–สกุล.................................................. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน.....................   

อ ำเภอ..........................................................จังหวัดกำญจนบุรี 
๒.  ต ำแหน่งปัจจุบัน   

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................................................... ................ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................................................ 

 ๓.  ประเภทสถำนศึกษำ 
  ขนำดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
  ทั่วไป นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนข้ึนไป เปิดสอนระดับอนุบำล ถึง ระดับประถมศึกษำ 
  ขยำยโอกำสฯ เปิดสอนระดับอนุบำล ถึง ระดับมัธยมศึกษำ 

๔.  ผู้เข้ำรับกำรประเมิน ประเมินตนเองตำมรำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ พร้อมบันทึกร่อยรอย
หลักฐำน (เขียนด้วยลำยมือ) และส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมกำรทั้ง ๓ คน ในวันประเมินก่อนน ำเสนอ  
ค ำชี้แจง  

1. แบบประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น  มีทั้งหมด  ๒o ข้อ  
2. เกณฑ์กำรประเมิน เป็นกำรประเมินระดับคุณภำพ   แบ่งเป็น  ๕  ระดับ                              

(ตำมคู่มือกำรประเมิน) 
3. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย  โดยศึกษำจำกผลงำน/เอกสำร/หลักฐำน  

ตำมสภำพจริง  กำรสัมภำษณ์/สอบถำม  ครู  นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือกำรสังเกตกำร
บริหำรหรือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับกำรประเมิน โดยในแต่ละรำยกำรให้ พิจำรณำ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน  PDCA เป็นหลักในกำรประเมินผลงำน และให้พิจำรณำ
ตัดสินตำมล ำดับรำยกำรประเมิน   
แล้วให้ใส่เครื่องหมำย   ลงในช่องระดับคุณภำพที่ได้ ท ำกำรประเมิน หำกต้องกำรบันทึก
รำยละเอียดกำรประเมิน ให้ลงในช่องบันทึก 

 ๔.   ผลกำรประเมิน มีดังนี้ 
๔.๑ รำงวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

 ๔.๒ รำงวัลดีระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๔.๓รำงวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๔.๔ รำงวัลระดับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่ำ ๖๐ คะแนน 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

บันทึก 
เต็ม ได้ 

๑ กำรพัฒนำตนเอง ๕   
๒ กำรพัฒนำหลักสูตร ๕  
๓ กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๕  
๔ กำรพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ๕  
๕ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๕  
๖ กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ ๕  
๗ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวัดและประเมินผล 

กำรเรียนรู้ 
๕  

๘ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประกันคุณภำพ ๕  
๙ กำรพัฒนำบุคลำกร ๕  

๑๐ กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร ๕  

๑๑ กำรจัดท ำและกำรใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือ ๕  
๑๒ กำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ๕  
๑๓ กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ๕  
๑๔ กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ ๕  
๑๕ กำรวำงแผนและใช้อำคำรสถำนที่ ๕  
๑๖ กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว 

และกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕  

๑๗ กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรศึกษำ ๕  
๑๘ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน ๕  
๑๙ กำรจัดระบบกำรตรวจสอบควบคุมภำยใน 

มำตรฐำนตำมท่ี คตง. ก ำหนดทั้ง ๕ ด้ำน  
๕  

๒๐ กำรจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๕  
รวมคะแนน ๑๐๐  

  
  
 
 
                                     (ลงชื่อ)..............................................................กรรมกำร 

                                  (...........................................................) 
      ......../......................../.............. 

 
 



๑๙ 
 

แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ำมะกำ ๑       
ท่ำมะกำ ๒       
ท่ำมะกำ ๓       
ท่ำมะกำ ๔       
ท่ำมะกำ ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจำ ๑       
ห้วยกระเจำ ๒       
ห้วยกระเจำ ๓       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธำนกรรมกำร 
(...............................................................) 

 
 

ลงชื่อ......................................................................... กรรมกำร  
(...............................................................) 

 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 
 

 
 

 
 



๒๐ 
 

เกณฑ์ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน)  ๒ ปีกำรศึกษำย้อนหลัง 
๑ กำรพัฒนำ
ตนเอง 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน  เกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

๒. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ
ตนเองตำมควำมต้องกำร  

๓. รำยงำนผลของกำรเข้ำร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือ
ศึกษำดูงำน 

๔. น ำเสนอหรือเผยแพร่ผลของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประชุม อบรมสัมมนำ หรือศึกษำดูงำน 

๕. น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม กำรประชุม 
อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนมำพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

เกียรติบัตร/หนังสือ
รำชกำร/ค ำสั่ง/
บันทึกขออนุญำตไป
รำชกำร/รำยงำน
กำรเข้ำร่วมประชุม 
อบรม สัมมนำหรือ
ศึกษำดูงำน ID Plan 
เอกสำร                
กำรเผยแพร่/           
เว็บไซด์/ภำพถ่ำย 
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์
สัมภำษณ์ ผอ./ครู/
เด็ก 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน  
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ในแต่ละข้อ ตั้งแต่ ๓ 

ครั้งข้ึนไป ได้ ข้อละ ๒ คะแนน 
ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ ( ๓๐ คะแนน) 
๒.๑ กำรศึกษำท ำ
ควำมเข้ำใจ
หลักสูตร
สถำนศึกษำ
ปฐมวัย 
(๕ คะแนน) 
 
 
 
 

๑. มีกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยปี (ในระดับชั้นที่สอน) 
๒. มีกำรระบุมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ

พัฒนำกำร ทั้ ง ๔  ด้ ำน  และสอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

๓. มีกำรระบุตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐  

๔. มีกำรระบุสภำพที่ พึงประสงค์ซึ่ งเป็นพฤติกรรมหรือ
ควำมสำมำรถที่คำดหวังในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  

๕. มีกำรก ำหนดประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 
ครอบคลุมทั้ง ๔ เรื่อง สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์  ตัวบ่ งชี้และสภำพที่ พึ งประสงค์  และ
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
๒๕๖๐ 

หลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัย หน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
สัมภำษณ์ครู ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน  



๒๑ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๒.๒ กำรออกแบบ
กำรจัด
ประสบกำรณ์ 
(๑๐ คะแนน) 
    

๑. มีกำรก ำหนดหัวเรื่องหรือชื่อหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  
๒. หัวเรื่องหรือชื่อหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ เหมำะสมกับวัย

และพัฒนำกำรของเด็ก ตรงตำมควำมต้องกำรและควำม
สนใจของเด็ก สอดคล้องกับสภำพและบริบทในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันของเด็ก 

๓. กำรก ำหนดรำยละเอียดของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์   
มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน (มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ และสำระกำรเรียนรู้ทั้งประสบกำรณ์ส ำคัญและ
สำระที่ควรเรียนรู้)  

๔. องค์ประกอบส ำคัญของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ 
สัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์
สำระกำรเรียนรู้ในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 

๕. กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่ พึงประสงค์ของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ใน
หน่วยนั้น ๆ สำมำรถน ำพำเด็กไปสู่ภำพที่พ่ึงประสงค์ตำม
ช่วงวัย 

๖. กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้ 
และสภ ำพที่ พึ งป ระส งค์ ขอ งแต่ ล ะห น่ วยก ำรจั ด
ประสบกำรณ์ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน 

๗. กำรก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้สัมพันธ์กับสำระที่ควร
เรียนรู้ของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ และครอบคลุม
พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน 

๘. กำรก ำหนดรำยละเอียดของสำระกำรเรียนรู้ต้องเข้ำกับหัว
เรื่องหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ 

๙. ก ำรก ำ ห น ด ส ำร ะก ำร เรี ย น รู้ ต้ อ งป ร ะก อ บ ด้ ว ย 
ประสบกำรณ์ส ำคัญ  และสำระที่ควรเรียนรู้  

๑๐. กำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ เมื่อครบทุกหน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์แล้ว ต้องมีสำระที่ควรเรียนรู้ครบถ้วนตำมที่
ระบุไว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย  
 

หลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัย 
หน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๒.๓ กำรจัดท ำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
(๑๐ คะแนน) 

 ๑. กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยสัปดำห์  
     ๑.๑ ออกแบบและก ำหนดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดกำร 
เรียนรู้ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ของหน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

หลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัย 
หน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 



๒๒ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
      ๑.๒ ครอบคลุมกิจกรรมประจ ำวันที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร

สถำนศึกษำปฐมวัยตลอดทั้งสัปดำห์ 
     ๑.๓ สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัว
บ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ สำระกำรเรียนรู้ตำมหน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
      ๑.๔ กำรก ำหนดกิจกรรมมีควำมสมดุลของพัฒนำกำร  
ทุกด้ำน 
      ๑.๕ แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยสัปดำห์ แสดงกิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม  
๒. กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน 
      ๒.๑ มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน (ประสบกำรณ์ส ำคัญ
และสำระท่ีควรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ และกำร
ประเมินผล) 
      ๒.๒ ควำมสอดคล้องของ ประสบกำรณ์ส ำคัญและสำระท่ี
ควรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ และกำรประเมินผล  
      ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดท่ีเหมำะสม
ตำมช่วงวัย 
      ๒.๔ มีกำรใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และมุมประสบกำรณ์ต่ำงๆ   
      ๒.๕ ใช้วธิีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย มีเกณฑ์
กำรประเมินชัดเจน 

แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๒.๔ กำรน ำผล
กำรประเมินไปใช้ 
(๕ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑. มีข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล และเป็นปัจจุบัน 
๒. กำรบันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ ครอบคลุมผลกำรจัด

ประสบกำรณ์ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ และ ครอบคลุม
พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน  

๓. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำจัดท ำนวัตกรรม/วิจัยในชั้น
เรียน เพื่อแก้ปัญหำกำรจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก 

๔. ครูมีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก
ปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

๕. มีกำรบันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ เก่ียวกับกำรจัด 
ประสบกำรณ์ในเรื่องควำมยำกง่ำยของกิจกรรมที่ก ำหนด 
ควำมเหมำะสมของสื่อ ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม และ
ข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

หน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
แผนพัฒนำคุณภำพ
เด็ก วิจัยในชั้นเรียน 
นวัตกรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
  

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

ด้ำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ (สังเกตกำรจัดประสบกำรณ์)  ๔๐ คะแนน 

๓.๑ กำรน ำเข้ำสู่
บทเรียนและสรุป
บทเรียน 
(๑๐ คะแนน)  

๑. กิจกรรมเร้ำควำมสนใจของเด็กและสอดคล้องกับเนื้อหำ
กำรเรียนรู้ 

๒. มีกำรบอกจุดประสงค์/เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
๓. ใช้เวลำเหมะสมตำมที่ก ำหนดในแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
๔. มีกำรสรุปเรื่องที่เรียนรู้ตรงกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
๕. มีกำรมอบหมำยงำน หรือสั่งให้เด็กเตรียมตัวล่วงหน้ำ 

แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
สังเกตกำรณ์       
จัดประสบกำรณ์ 
ฯลฯ 
คลิปวีดีโอ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
       ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

๓.๒ กำรจัดกำร
ชั้นเรียน  
(๑๐ คะแนน) 

๑. ควบคุมเวลำกำรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ตำมแผนกำร
จัดประสบกำรณ์ 

๒. มีกำรอธิบำยวิธีปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละขั้นตอน
อย่ำงชัดเจน 

๓. มีกำรตรวจสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจของเด็กเป็นระยะๆ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ 

๔. มีกำรจัดที่นั่งเรียน/จัดกลุ่มสัมพันธ์กับวิธีกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

๕. สำมำรถควบคุมดูแลชั้นเรียนแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำง
เหมำะสม 

แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
สังเกตกำรณ์         
จัดประสบกำรณ์  
ฯลฯ 
คลิปวีดีโอ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

๓.๓ กำรจัด
ประสบกำรณ์ 
 (๑๕ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่   
    ก าหนดไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ 
2. ใช้วิธีการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา/ทักษะที่ 
    ต้องการพัฒนา 
3. มีการใช้สื่อ/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริม 
    การเรียนรู้ของเด็กได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และครอบคลุม 
    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5.มีเครื่องมือวัดประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
สังเกตกำรณ์        
จัดประสบกำรณ์  
ฯลฯ 
 
 
 



๒๔ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 
                 ดีมำก ได้ข้อละ ๓ คะแนน 

๓.๔ คุณลักษณะ
ของครูผู้สอน  
(๕ คะแนน) 

๑. กำรแต่งกำย บุคลิกภำพเหมำะสมกับเรื่องที่จัดกำรเรียนรู้ 
๒. มีกำรใช้ค ำชมเชย ค ำพูดเสริมแรงเชิงบวก 
๓. ฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมประชำธิปไตย เช่น เป็นผู้น ำ ผู้ตำมท่ี

ดี รู้จักหน้ำที่ของตนเอง เป็นต้น 
๔. ครูผู้สอนใช้ทักษะ/ควำมรู้ในเรื่องที่จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

มั่นใจ 
๕. ครูให้ควำมสนใจ ช่วยเหลือเด็กอย่ำงทั่วถึง 

แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
สังเกตกำรณ์       
จัดประสบกำรณ์  
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดประสบกำรณ์ ๒๐ คะแนน 
๔.๑ ผลกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่มี
ต่อเด็ก 
(๑๐ คะแนน) 

ระดับ ๕ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ มีผลกำรประเมิน 
           พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน อยู่ในระดับ ๓ 

ผลกำรประเมิน 
-ผลกำรประเมิน        
พัฒนำกำรทั้ง ๔ 
ด้ำน 
 
หมำยเหตุ –      
กำรตัดสินระดับ
คุณภำพแต่ละ
รำยกำรพิจำรณำ 
ร้อยละของเด็กต้อง
เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ในแต่ละระดับ
คุณภำพ กรณีท่ี
รำยกำรพิจำรณำใด 
มีค่ำร้อยละไม่เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนด กำร
ตัดสินระดับคุณภำพ
ให้พิจำรณำให้
สอดคล้องกับร้อยละ
ของเด็กตำมผลกำร

ระดับ ๔ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ – ๘๙ มีผลกำรประเมิน 
           พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน อยู่ในระดับ ๓ 
ระดับ ๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีผลกำรประเมิน  
           พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน อยู่ในระดับ ๓ 
ระดับ ๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลกำรประเมิน  
           พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน อยู่ในระดับ ๓ 
ระดับ ๑ เด็กปฐมวัยน้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ มีผลกำรประเมิน 
            พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน อยู่ในระดับ ๓ 
เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
กำรคิดคะแนน = ผลกำรประเมินตำมระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 



๒๕ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
ประเมินแต่ละ
ประเด็น 

๔.๒ ผลกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
เกิดกับเด็ก คร ู
หรือโรงเรียน 
(๑๐ คะแนน) 

ระดับ ๕ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง  
           หรือรำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับกรม  
           กระทรวง หรือ  ประเทศ 

เกียรติบัตร โล่รำงวัล 
หมำยเหตุ 
– กำรตัดสินระดับ
คุณภำพพิจำรณำ
รำงวัลให้ใช้รำงวัล
เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับ
สำขำที่ส่งเข้ำ
ประเมินเท่ำนั้น 

ระดับ ๔ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง  
           หรือรำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับภำค 
ระดับ ๓ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง  
           หรือรำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับ 
           เขตพ้ืนที ่
ระดับ ๒ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง  
           หรือรำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับศูนย์ 
           เครือข่ำย หรืออ ำเภอ 
ระดับ ๑ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง  
           หรือรำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับ 
           โรงเรียน 

 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
กำรคิดคะแนน = ผลกำรประเมินตำมระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูดีเด่น ระดับปฐมวัย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
................................................ 

 
๑. ชื่อ-สกุล.........................................................................ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ.......................................... 
    โรงเรียน........................................................................ 
๒. เสนอขอรับกำรประเมินประเภทครูผู้สอน ชั้น........................................... ... จ ำนวนนักเรียน...............คน 
๓. มีประสบกำรณ์กำรสอนปฐมวัย จ ำนวน ๒ ปีกำรศึกษำ    ดังนี้ 
 ๓.๑ ปีกำรศึกษำ.................................สอนนักเรียนชั้น................................................................... ... 
 ๓.๒ ปีกำรศึกษำ.................................สอนนักเรียนชั้น...................................................................... 
๔. ขอส่งเอกสำรประกอบกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน) ๒ ปีกำรศึกษำย้อนหลัง 
 ๑.๑ เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
(เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 
    
    

  
๑.๒ เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำร  

                (นอกเหนือจำกข้อ ๑.๑) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 

    
    

 
๑.๓ รำยงำนผลของกำรเข้ำร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน  

                (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีรำยงำน วัน เดือน ปีท่ีรำยงำน 
   
   

๑.๔ น ำเสนอหรือเผยแพร่ผลของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม อบรมสัมมนำ หรือศึกษำดูงำน 
                 (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 

ที ่ เรื่องท่ีน ำเสนอ/เผยแพร่ รูปแบบกำรน ำเสนอ/เผยแพร่ 
   
   

 ๑.๕ น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เข้ำร่วมกิจกรรม กำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน 
                 มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............)  



๒๗ 
 

ที ่ เรื่องท่ีน ำมำใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรน ำมำใช้ 
   
   

    ด้ำนที่ ๒  กำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ (๓๐ คะแนน) ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำม
จริง หรือเขียนเพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม 
 ๒.๑  กำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยปี (๕ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
    สำระกำรเรียนรู้รำยปีครบถ้วนตำมองค์ประกอบทั้ง ๑๒ มำตรฐำน และครอบคลุม 

      ช่วงชั้นที่จัดกำรศึกษำ 
 ๒.๒ กำรออกแบบและจัดท ำหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ (๑๐ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ.....) 
    หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเสนอขอเป็นปัจจุบัน จ ำนวน  ๑ หน่วย 
 ๒.๓ กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ (๑๐ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
    แผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเสนอขอเป็นปัจจุบัน จ ำนวน  ๑ แผน 
 ๒.๔ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ (๕ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
   ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลเป็นปัจจุบัน (ชั้นที่เสนอขอรับกำรประเมิน) 
   บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ 
   วิจัยในชั้นเรียน 
   ด้ำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ (สังเกตกำรจัดประสบกำรณ์) (๔๐ คะแนน) 
                 คลิปวิดิโอกำรจัดประสบกำรณ์  ควำมยำว ๒๐ - ๓๐ นำที  
                          (ถ่ำยให้เห็นภำพรวมทั้งห้อง โดยไม่มีกำรตัดต่อ) 
   แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมคลิปวิดิโอ (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
    ด้ำนที่ ๔  ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดประสบกำรณ์ (๒๐ คะแนน)  
 ๔.๑  ผลกำรจัดประสบกำรณ์ที่มีต่อผู้เรียน (๑๐ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
   ผลกำรประเมินพัฒนำกำรปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ จ ำนวน ๑ ชั้นเรียน 
 ๔.๒  ผลกำรจัดประสบกำรณ์ที่เกิดกับผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน (๑๐ คะแนน) ๒ ปีกำรศึกษำ
ย้อนหลัง  (เป็นรำงวัลที่ตรงกับสำขำท่ีขอรับกำรประเมิน)  (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............)  

ที ่ ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ วัน เดือน ปีท่ีได้รับ 
    
    

 ขอรับรองว่ำรำยงำนและเอกสำรอ้ำงอิงทั้งหมดนี้เป็นของ.................................................................. 
(ชื่อ-สกุล ผู้เสนอขอรับกำรประเมิน) ต ำแหน่ง..........................................โรงเรียน.......................................
จริง 
 
      ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                                                 (..............................................................) 
    ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................................. 
 
หมายเหตุ  :  เอกสารประกอบการประเมินรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 100 หน้า 
                 (ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๓ เล่ม และแบบประเมิน จ านวน ๓ เล่ม 



๒๘ 
 

แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย 
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 

เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

……………………………………………… 
 

ผู้รับกำรประเมิน 
 ชื่อ – สกุล .....................................................................ต ำแหน่ง.............. ................................. 
 โรงเรียน.................................................................  
 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน..................................................... จังหวัดกำญจนบุรี 
ค ำชี้แจง 

๑. แบบประเมินครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย มีทั้งหมด ๔ ด้ำน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ดังนี้ 
-  ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง ( ๑๐ คะแนน)  
-  ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  (๓๐ คะแนน)  
-  ด้ำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ ( ๔๐ คะแนน)  
-  ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกำรจัดกำรเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)  

๒. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีกำรประเมินด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยศึกษำจำกผลงงำน/เอกสำร/
หลักฐำนตำมสภำพจริง กำรสัมภำษณ์/สอบถำม ครู เด็ก หรือผู้เกี่ยวข้อง กำรสังเกตกำร
จัดประสบกำรณ์ โดยในแต่ละด้ำนให้พิจำรณำตำมรำยกำรพิจำรณำ และใส่คะแนนที่ได้ลง
ในแบบกำรประเมิน และบันทึกสิ่งที่พบเห็นในช่องบันทึก 

๓. ผลกำรประเมิน มีดังนี้ 
๓.๑ รำงวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

 ๓.๒ รำงวัลดีระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๓.๓ รำงวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๓.๔ รำงวัลระดับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่ำ ๖๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ระดับปฐมวัย 

 

ที ่ รำยกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

บันทึก 
เต็ม ได้ 

ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง ๑๐   
๑ กำรพัฒนำตนเอง ๑๐  

ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ ๓๐  
๒.๑ กำศึกษำท ำควำมเข้ำใจหลักสูตรสถำนศึกษำ

ปฐมวัย 
๕ 

 

๒.๒ กำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ ๑๐  
๒.๓ กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ๑๐  
๒.๔ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ ๕  
ด้ำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ 
           (สังเกตกำรจัดประสบกำรณ์) 

๔๐ 
 

๓.๑ กำรน ำเข้ำสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ๑๐  
๓.๒ กำรจดักำรชั้นเรียน ๑๐  
๓.๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ ๑๕  
๓.๔  คุณลักษณะของครูผู้สอน ๕  
ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒๐  
๔.๑ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน ๑๐  
๔.๒ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ครู 

หรือโรงเรียน 
๑๐ 

 

รวม ๑๐๐  
 

 
   

ลงชื่อ................................................................... กรรมกำร 
(...............................................................) 

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

 



๓๐ 
 

แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้..................................................... 

รำยวิชำ/กิจกรรม............................................................. 
 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ำมะกำ ๑       
ท่ำมะกำ ๒       
ท่ำมะกำ ๓       
ท่ำมะกำ ๔       
ท่ำมะกำ ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจำ ๑       
ห้วยกระเจำ ๒       
ห้วยกระเจำ ๓       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธำนกรรมกำร  
(...............................................................) 

 
 

ลงชื่อ......................................................................... กรรมกำร  
(...............................................................) 

 
 

ลงชื่อ............................................................... ......... กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 
 
 
 



๓๑ 
 

เกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน) ๒ ปีกำรศึกษำย้อนหลัง 
๑ กำรพัฒนำ
ตนเอง      
(๑๐ คะแนน) 

๑. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน  ในเรื่องที่
เกี่ยวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เสนอขอรับกำรประเมิน 

๒. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนเพ่ือ  
    พัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำร  
๓. รำยงำนผลของกำรเข้ำร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ 
    หรือศึกษำดูงำน 
๔. น ำเสนอหรือเผยแพร่ผลของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร 
    ประชุม อบรมสัมมนำ หรือศึกษำดูงำน 
๕. น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม กำร 
   ประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนมำพัฒนำกำร 
   จัดกำรเรียนรู้ 

เกียรติบัตร/
หนังสือรำชกำร/
ค ำสั่ง/บันทึก             
ขออนุญำตไป
รำชกำร/รำยงำน
กำรเข้ำร่วมประชุม 
อบรม สัมมนำหรือ
ศึกษำดูงำน               
ID Plan  
เอกสำรกำร
เผยแพร่/เว็บไซด์            
/ภำพถ่ำย 
แผนกำรจัด           
กำรเรียนรู้ 
สัมภำษณ์ ผอ./ครู                    
/นักเรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน  
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ในแต่ละข้อ ตั้งแต่ ๓ 

ครั้งข้ึนไป ได้ ข้อละ ๒ คะแนน 

ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ( ๓๐ คะแนน) 
๒.๑ กำรจัดท ำ
โครงสร้ำงรำยวิชำ 

(๕ คะแนน) 
 
 
 
 

๑. มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ 
๒. โครงสร้ำงรำยวิชำมีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน   
    (ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
    สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ (ชั่วโมง) น้ ำหนัก 
    คะแนน)  
๓. คัดเลือก/จัดกลุ่มมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
    กัน สำมำรถน ำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รวมกันเป็น 
    หน่วยกำรเรียนรู้ได้เหมำะสม 
๔. กำรก ำหนดเวลำเรียนของทุกหน่วยกำรเรียนรู้ รวมกัน 
    แล้วเท่ำกับเวลำที่ก ำหนดในโครงสร้ำงเวลำเรียนตำม 
    หลักสูตรสถำนศึกษำ 
๕. กำรก ำหนดน้ ำหนักคะแนนของทุกหน่วยกำรเรียนรู้  
    รวมกันแล้วเท่ำกับคะแนนระหว่ำงเรียน สอดคล้องกับ  
    สัดส่วนคะแนนตำมที่โรงเรียนก ำหนดในระเบียบวัดผล 

หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
โครงสร้ำงรำยวิชำ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
สัมภำษณ์ครู 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน  



๓๒ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๒.๒ กำรออกแบบ
และจัดท ำหน่วย
กำรเรียนรู้         
(๑๐ คะแนน) 
    

1. มีหน่วยกำรเรียนรู้  ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีกำรศึกษำและเป็น 
 ปัจจุบัน 

2. หัวเรื่องหรือชื่อหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ สะท้อนให้เห็น 
ถึงสำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้นๆ 

3. หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน  
(มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวม
ยอด สำระกำรเรียนรู้  คุณ ลักษณ ะอัน พึ งประสงค์ 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ภำระงำน/ชิ้นงำน กำรวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมกำรเรียนรู้ เวลำเรียน)  

4. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ ผลกำรเรียนรู้   
สมรรถนะส ำคัญของผู้ เรียน  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเหมำะสม 

5. ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตัวชี้วัด หรือ  
ผลกำรเรียนรู้ กับสำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

6. ควำมสอดคล้องของ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตัวชี้วัด หรือ 
ผลกำรเรียนรู้ กับ สำระกำรเรียนรู้  

7. กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด หรือผลกำรเรียนรู้ และสำระกำรเรียนรู้ ครอบคลุม
ในกำรพัฒนำผู้ เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ/กระบวนกำร 
สมรรถนะส ำคัญของผู้ เรียน  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

8. ภำระงำน/ชิ้นงำน และ วิธีกำรวัดและประเมินผล  
สอดคล้องกับ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตัวชี้วัด หรือผลกำร
เรียนรู้ สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์  

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมสำมำรถน ำผู้เรียนไปสู่
ภำระงำน/ชิ้นงำนได้  

10. กำรก ำหนดเวลำเหมำสมกับกิจกรรม และสำมำรถน ำไป 
ปฏิบัติได้จริง 

หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
โครงสร้ำงรำยวิชำ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้สัมภำษณ์ครู 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 



๓๓ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๒.๓ กำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้  
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีกำรศึกษำและ
เป็นปัจจุบัน 

๒. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบส ำคัญ  ได้แก่ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตั วชี้ วัด  หรือผลกำรเรียนรู้ /
จุดประสงค์กำรเรียนรู้/กิจกรรมกำรเรียนรู้/สื่อ แหล่ง
เรียนรู้/และวิธีกำรและเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล  

๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถน ำพำผู้เรียนไปสู่มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ในหน่วยกำรเรียนรู้ได้ 

๔. กิจกรรมกำรเรียนรู้สำมำรถท ำให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

๕. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญส่งเสริมกระบวนกำรคิด  

๖. กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถที่จะ
สร้ำงชิ้นงำน/ภำระงำนได้ 

๗.  เมื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ครบทุกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ของหน่วยกำรเรียนรู้นั้นๆ ผู้เรียนต้องสร้ำงภำระงำน/
ชิ้นงำนรวบยอดได้ 

๘. มีกำรก ำหนดวิธีกำร เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๙. ใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย เหมำะสม
กับลักษณะของกิจกรรม 

๑๐. สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ มีควำมสัมพันธ์กับมำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
หรือผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมกำรเรียนรู้  

หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
โครงสร้ำงรำยวิชำ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
สัมภำษณ์ครู 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๒.๔ กำรน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ 

(๕ คะแนน) 
 

๑. มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และเป็นปัจจุบัน 
๒. กำรบันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ ครอบคลุมผลกำรจัดกำร 
    เรียนรู้ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ และ ครอบคลุม 
    สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำจัดท ำนวัตกรรม/วิจัยในชั้น 
    เรียนเพ่ือแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๔. ครูมีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    ผู้เรียน/กำรสอนซ่อมเสริม 
๕. มีกำรบันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับกำรจัดกำร 
    เรียนรู้ในเรื่องควำมยำกง่ำยของกิจกรรมที่ก ำหนด ควำม 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้วิจัยในชั้น
เรียนนวัตกรรม 
ฯลฯ 



๓๔ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
     เหมำะสมของสื่อ ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม และข้อมูล 

    อ่ืนๆ เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

ด้ำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ (สังเกตกำรณ์จัดกำรเรียนรู้)  ๔๐ คะแนน 

๓.๑ กำรน ำเข้ำสู่
บทเรียนและสรุป
บทเรียน 

(๑๐ คะแนน)  

๑.  กิจกรรมเร้ำควำมสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับเนื้อหำ
กำรเรียนรู้ 

๒.  มีกำรบอกจุดประสงค์/เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
๓.  ใช้เวลำเหมะสมตำมที่ก ำหนดในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๔.  มีกำรสรุปเรื่องที่เรียนรู้ตรงกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
๕.  มีกำรมอบหมำยงำน หรือสั่งให้นักเรียนเตรียมตัวล่วงหน้ำ 

แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้สังเกตกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
คลิปวีดีโอ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
       ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

๓.๒ กำรจัดกำร 
ชั้นเรียน  

(10 คะแนน) 

๑. ควบคุมเวลำกำรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ตำมแผนกำร 
    จัดกำรเรียนรู้ 
๒. มีกำรอธิบำยวิธีปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละขั้นตอน 
    อย่ำงชัดเจน 
๓. มีกำรตรวจสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจของนักเรียนเป็น 
    ระยะๆและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
๔. มีกำรจัดที่นั่งเรียน/จัดกลุ่มสัมพันธ์กับวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๕. สำมำรถควบคุมดูแลชั้นเรียนแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำง 
    เหมำะสม 
 

แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้สังเกตกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
คลิปวีดีโอ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

๓.๓ กำรจัดกำร
เรียนรู้ 

(๑๕ คะแนน) 

๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ 
    ก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๒. ใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับเนื้อหำ/ทักษะที่ 
    ต้องกำรพัฒนำ 
๓. มีกำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม ส่งเสริม 
    กำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
สังเกตกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
คลิปวีดีโอ 
 
 



๓๕ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
4. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้และครอบคลุม 
    จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
๕. มีเครื่องมือวัดประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์กำร 
    เรียนรู ้

 

 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 
                 ดีมำก ได้ข้อละ ๓ คะแนน 

๓.๔ คุณลักษณะ
ของครูผู้สอน  

(๕ คะแนน) 

๑. กำรแต่งกำย บุคลิกภำพเหมำะสมกับเรื่องที่จัดกำรเรียนรู้ 
๒. มีกำรใช้ค ำชมเชย ค ำพูดเสริมแรงเชิงบวก 
๓. ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชำธิปไตย เช่น เป็นผู้น ำ  
    ผู้ตำมทีด่ี รู้จักหน้ำที่ของตนเอง เป็นต้น 
๔. ครูผู้สอนใช้ทักษะ/ควำมรู้ในเรื่องท่ีจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง 
    มั่นใจ 
๕. ครูให้ควำมสนใจ ช่วยเหลอืผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง 

แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
สังเกตกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้ำปฏิบัติตำมรำยกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒๐ คะแนน 
๔.๑ ผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน 
(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕ ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 
           เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

ผลกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ภำคเรียนที่ 
๒/ปลำยปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
หมำยเหตุ –  
ผลกำรเรียนของ
ผู้เรียน ส ำหรับ
ครูผู้สอน สำระกำร
เรียนรู้เทคโนโลยี 
และคอมพิวเตอร์ 
(สำระท่ี ๔ 
เทคโนโลยี) และ
สำระกำรเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน ให้ใช้ผล  

ระดับ ๔ ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 
           เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 
ระดับ ๓ ผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 
           เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้น  
           ไป 
ระดับ ๒ ผู้เรียน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 
           เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 
ระดับ ๑ ผู้เรียน น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 
           เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 
 



๓๖ 
 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
กำรคิดคะแนน = ผลกำรประเมินตำมระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 

ที่เกิดจำกกำรสอน 
นั้น โดยคิดสัดส่วน
คะแนนเป็นค่ำร้อย
ละและพิจำรณำผล
กำรเรียนระดับดีที่
คะแนนร้อยละ ๗๐ 

๔.๒ ผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เกิดกับ
ผู้เรียน ครู หรือ
โรงเรียน 
(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง หรือ 
           รำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับกรม  
           กระทรวง หรือประเทศหรือมีผลกำรทดสอบ

ระดับชำติ (O-NET และ NT) สูงกว่ำระดับประเทศ 
ระดับ ๔ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง หรือ 
           รำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับภำคหรือมี

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET และ NT) สูงกว่ำ
ระดบัสังกัด (สพฐ.)   

ระดับ ๓ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง หรือ 
           รำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับเขตพ้ืนที่

หรือมีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET และ NT) สูง
กว่ำระดับจังหวัด 

ระดับ ๒ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง หรือ 
           รำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับศูนย์ 
           เครือข่ำย หรืออ ำเภอหรือมีผลกำรทดสอบระดับชำติ 

(O-NET และ NT) สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับ ๑ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับกำรยกย่อง หรือ 
           รำงวัลจำกหน่วยงำนหรือองค์กร ในระดับโรงเรียน 

หรือมีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET และ NT) สูง
กว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

เกียรติบัตร โล่
รำงวัล 
หมำยเหตุ–            
กำรตัดสินระดับ
คุณภำพ 
พิจำรณำรำงวัล   
ให้ใช้รำงวัลเฉพำะที่
เกี่ยวข้องกับสำขำที่
ส่งเข้ำประเมิน
เท่ำนั้น 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
กำรคิดคะแนน = ผลกำรประเมินตำมระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 

 
 
 
 



๓๗ 
 

เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูดีเด่น ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

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

๑. ชื่อ-สกุล...................................................ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ...........................โรงเรียน........................... 
๒. เสนอขอรับกำรประเมินประเภทครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/วิชำ........................................................ 
    ชั้น...................................................................จ ำนวนนักเรียน......................คน  
๓. มีประสบกำรณ์กำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้.......................................จ ำนวน ๒ ปีกำรศึกษำ ดังนี้ 
 ๓.๑ ปีกำรศึกษำ.................................สอนนักเรียนชั้น.................................... ............................... 
 ๓.๒ ปีกำรศึกษำ.................................สอนนักเรียนชั้น................................................................... 
๔. ขอส่งเอกสำรประกอบกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน) ๒ ปีกำรศึกษำย้อนหลัง 

 ๑.๑ เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เสนอขอรับ  
                กำร ประเมิน (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 
    
    

 ๑.๒ เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำร  
                (นอกเหนือจำกข้อ ๑.๑) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 
    
    

 ๑.๓ รำยงำนผลของกำรเข้ำร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน  
                (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีรำยงำน วัน เดือน ปีท่ีรำยงำน 
   
   

๑.๔ น ำเสนอหรือเผยแพร่ผลของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม อบรมสัมมนำ หรือศึกษำดูงำน 
                 (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 

ที ่ เรื่องท่ีน ำเสนอ/เผยแพร่ รูปแบบกำรน ำเสนอ/เผยแพร่ 
   
   

 ๑.๕ น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เข้ำร่วมกิจกรรม กำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน 
                 มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............)  

ที ่ เรื่องท่ีน ำมำใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรน ำมำใช้ 
   
   



๓๘ 
 

    ด้ำนที่ ๒  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (๓๐ คะแนน) ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมจริง  
                 หรือเขียนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม 
 ๒.๑  กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ (๕ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
    โครงสร้ำงรำยวิชำที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน 
 ๒.๒ กำรออกแบบและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
    แผนหน่วยกำรเรียนรู้วิชำที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน จ ำนวน  ๑ หน่วยกำรเรียนรู ้
 ๒.๓ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
   แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน จ ำนวน  ๑ แผนกำรเรียนรู้ 
 ๒.๔ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ (๕ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
   ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลเป็นปัจจุบัน (ชั้นที่เสนอขอรับกำรประเมิน) 
   บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   วิจัยในชั้นเรียน 
   แผนกำรสอนซ่อมเสริม 
   ด้ำนที่ ๓  กำรจัดกำรเรียนรู้ (สังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้) (๔๐ คะแนน) 
                 คลิปวิดิโอกำรจัดกำรเรียนรู้ ควำมยำว ๕๐-๖๐ นำที  
                          (ถ่ำยให้เห็นภำพรวมทั้งห้อง โดยไม่มีกำรตัดต่อ) 
   แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมคลิปวิดิโอ (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
      ด้ำนที่ ๔  ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)  
 ๔.๑  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน (๑๐ คะแนน) (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............) 
   ผลกำรสอบปลำยปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำในวิชำที่ขอรับกำรประเมิน จ ำนวน ๑ ชั้นเรียน 
 ๔.๒  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน (๑๐ คะแนน) ๒ ปีกำรศึกษำ   
                 ย้อนหลัง  
                (เป็นรำงวัลที่ตรงกับวิชำที่ขอรับกำรประเมิน)  (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ............)  

ที ่ ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ วัน เดือน ปีท่ีได้รับ 
    
    

 
 ขอรับรองว่ำรำยงำนและเอกสำรอ้ำงอิงทั้งหมดนี้เป็นของ.............................................................. 
(ชื่อ-สกุลผู้เสนอขอรับกำรประเมิน) ต ำแหน่ง......................................โรงเรียน........................................จริง 
 
      ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                                                 (..............................................................) 
    ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................................. 
 
หมำยเหตุ  :  เอกสารประกอบการประเมินรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 100 หน้า  
                 (ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๓ เล่ม และแบบประเมิน จ านวน ๓ เล่ม) 
 
 



๓๙ 
 

แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” ประจ ำปี .............................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

.................................................. 
ผู้รับกำรประเมิน 
 ชื่อ – สกลุ .....................................................................ต ำแหน่ง...............................................  
 โรงเรียน.................................................................กลุ่มสำรกำรเรียนรู้................................. ...... 
 รำยวิชำ/กิจกรรม...............................................  
 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน..................................................... จังหวัดกำญจนบุรี  
 
ค ำชี้แจง 

๑. แบบประเมินครูผู้สอนดีเด่น ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ มีทั้งหมด ๔ ด้ำน 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
-  ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง ( ๑๐ คะแนน)  
-  ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  (๓๐ คะแนน)  
-  ด้ำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ ( ๔๐ คะแนน)  
-  ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกำรจัดกำรเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)  

๒. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีกำรประเมินด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยศึกษำจำกผลงงำน/เอกสำร/
หลักฐำนตำมสภำพจริง กำรสัมภำษณ์/สอบถำม ครู นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง กำรสังเกต
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยในแต่ละด้ำนให้พิจำรณำตำมรำยกำรพิจำรณำ และใส่
คะแนนที่ได้ลงในแบบกำรประเมิน และบันทึกสิ่งที่พบเห็นในช่องบันทึก 

๓. ผลกำรประเมิน มีดังนี้ 
๓.๑ รำงวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

 ๓.๒ รำงวัลดีระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๓.๓ รำงวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๓.๔ รำงวัลระดับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่ำ ๖๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

 

ที ่ รำยกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

บันทึก 
เต็ม ได้ 

ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง ๑๐   
๑ กำรพัฒนำตนเอง ๑๐  

ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓๐  
๒.๑ กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ ๕  
๒.๒ กำรออกแบบและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ ๑๐  
๒.๓ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๑๐  
๒.๔ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ ๕  
ด้ำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนรู ้
           (สังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้) 

๔๐ 
 

๓.๑ กำรน ำเข้ำสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ๑๐  
๓.๒ กำรจัดกำรชั้นเรียน ๑๐  
๓.๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ ๑๕  
๓.๔  คุณลักษณะของครูผู้สอน ๕  
ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒๐  
๔.๑ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน ๑๐  
๔.๒ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ครู 

หรือโรงเรียน 
๑๐ 

 

รวม ๑๐๐  
 

 
   

ลงชื่อ................................................................... กรรมกำร 
(...............................................................) 

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



๔๑ 
 

แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”   

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้..................................................... 

รำยวิชำ/กิจกรรม............................................................. 
 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ำมะกำ ๑       
ท่ำมะกำ ๒       
ท่ำมะกำ ๓       
ท่ำมะกำ ๔       
ท่ำมะกำ ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจำ ๑       
ห้วยกระเจำ ๒       
ห้วยกระเจำ ๓       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธำนกรรมกำร  
(...............................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................................... กรรมกำร  

(...............................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 

 
 
 
 

 



๔๒ 
 

เกณฑ์ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
ประเภท บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และธุรกำรโรงเรียน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

๑.ด้ำนควำมรวดเร็ว      
๑) มีควำมพร้อม  
และกระตือรือร้นใน
กำรท ำงำน 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔ 
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นในกำรท ำงำนบำงครั้ง   
มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นในกำรท ำงำนบ่อยครั้ง 
มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นในกำรท ำงำนอยู่เสมอ 
มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นท ำงำนรวดเร็วกว่ำเวลำที่ก ำหนด 
และครบถ้วนบ่อยครั้ง 
มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นท ำงำนรวดเร็วกว่ำเวลำที่ก ำหนด 
และครบถ้วนอยู่เสมอ 

๒) ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยและงำน
ในหน้ำที่ได้อย่ำง
รวดเร็ว  
มีประสิทธิภำพ  

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยและงำนในหน้ำที่ได้แต่ไม่ครบถ้วน 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็วตำมก ำหนดแต่ไม่ครบถ้วน 
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยและงำนในหน้ำที่ได้ครบถ้วน 
แต่ช้ำกว่ำก ำหนด 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็วตำมก ำหนดมีประสิทธิภำพบำงครั้ง 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็วกว่ำเวลำที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
อยู่เสมอ 

๓) มีควำมสนใจงำน
และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนที่ยุ่งยำก
ซับซ้อนได้ 
อย่ำงรวดเร็ว 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

สำมำรถแก้ปัญหำงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อนน้อยได้ครบถ้วนบำงครั้ง 
สำมำรถแก้ปัญหำงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อนน้อยได้ครบถ้วนทุกครั้ง 
สำมำรถแก้ปัญหำงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อนมำกได้ครบถ้วนบำงครั้ง 
สำมำรถแก้ปัญหำงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อนมำกได้เป็นอย่ำงดีรวดเร็ว
บำงครั้ง 
สำมำรถแก้ปัญหำงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อนมำกได้เป็นอย่ำงดีรวดเร็ว 
ทุกครั้ง 

๔) อ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ผู้รับบริกำร          
ด้วยควำมรวดเร็ว 
ทันเวลำ และเต็มใจ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
ระดับ ๓   
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

 
 
 

อ ำนวยควำมสะดวกช้ำกว่ำเวลำแต่ด้วยควำมเต็มใจ  
อ ำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็ว ทันเวลำ แต่ไม่เต็มใจทุกครั้ง 
อ ำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็ว ทันเวลำ แต่ไม่เต็มใจบำงครั้ง 
อ ำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็ว ทันเวลำ และเต็มใจบำงครั้ง  
อ ำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็ว ทันเวลำ และเต็มใจทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
๕)  มีกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงงำนในหน้ำที่ 
ให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้น 
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

 
 
 
 

ระดับ ๑ 
 
ระดับ ๒ 
 
ระดับ ๓ 
 
ระดับ ๔ 
 
 
ระดับ ๕ 
 

 

มีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้     
บ้ำงบำงครั้ง 
มีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
บ้ำงทุกครั้ง 
มีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหำที่
เกิดข้ึนได้บ้ำงบำงครั้ง 
มีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหำ     
ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอยู่เสมอ
บำงครั้ง 
มีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหำ   
ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอยู่เสมอ 

๒.ด้ำนควำมถูกต้อง 
๑) มีควำมรู้ควำม 
สำมำรถและทักษะ
เทคนิค ด้ำนคน และ
ด้ำนควำมคิดในกำร
ปฏิบัติงำน 
ที่รับผิดชอบได้อย่ำง
ถูกต้อง 

 
ระดับ ๑  
  
ระดับ ๒  
 
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔  
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะเทคนิค ด้ำนคน และด้ำนควำมคิดมำ
ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้เล็กน้อยบำงครั้ง 
สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะเทคนิค ด้ำนคน และด้ำนควำมคิดมำ
ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ทุกครั้ง 
สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะเทคนิค ด้ำนคน และด้ำนควำมคิดมำ
ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์บำงครั้ง 
สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะเทคนิค ด้ำนคน และด้ำนควำมคิดมำ  
ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้ถูกต้องบำงครั้ง 
สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะเทคนิค ด้ำนคน และด้ำนควำมคิดมำ
ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้ถูกต้องทุกครั้ง 

๒) มีข้อมูล 
ที่ถูกต้องและชัดเจน 
 
 

 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔  
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 

มีข้อมูลที่ถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องใช้เวลำในกำรสืบค้นทุกครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สำมำรถสืบค้นหำได้ทุกครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนไม่ครบทุกรำยกำรแต่สำมำรถ 
สืบค้นได้ทุกครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนทุกรำยกำรเป็นปัจจุบันพร้อม
ใช้บำงครั้ง 
มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนทุกรำยกำรเป็นปัจจุบัน
สำมำรถสืบค้นได้ทันทีเสมอ 



๔๔ 
 

๓) มีกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได้
อย่ำงถูกต้องและ
ชัดเจน 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔ 
 
ระดับ ๕ 

 สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องได้พอสมควร 
สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้องบ้ำงบำงครั้ง 
สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้องบ้ำงทุกครั้ง 
สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนได้เป็น
บำงครั้ง 
สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนได้เป็น
อย่ำงดีเสมอ 

๔) ศึกษำและ
แสวงหำควำมรู้ เพ่ือ
ค้นหำวิธีกำร 
ท ำงำนใหม่ๆ ให้ 
เกิดควำมถูกต้องและ
ชัดเจน   
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

แสวงหำควำมรู้ เพ่ือค้นหำวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ บ้ำงในบำงครั้ง 
แสวงหำควำมรู้ เพ่ือค้นหำวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ อยู่เสมอ 
แสวงหำควำมรู้ เพ่ือค้นหำวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ ให้เกิดควำมถูกต้อง
ในบำงครั้ง  
เป็นผู้ศึกษำและแสวงหำควำมรู้ เพ่ือค้นหำวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ 
น ำมำปฏิบัติงำนให้เกิดควำมถูกต้องและชัดเจนบำงครั้ง 
เป็นผู้ศึกษำและแสวงหำควำมรู้ เพ่ือค้นหำวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ 
น ำมำปฏิบัติงำนให้เกิดควำมถูกต้องและชัดเจนอยู่เสมอ 

๕) มีผลงำนที่ส ำเร็จ
เชิงประจักษ์ ซึ่งมี
ควำมถูกต้องตำม
ระเบียบที่ทำง
รำชกำรก ำหนด 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

มีผลงำนที่ส ำเร็จเชิงประจักษ์มีควำมถูกต้องบำงครั้ง 
มีผลงำนที่ส ำเร็จเชิงประจักษ์มีควำมถูกต้องทุกครั้ง 
มีผลงำนที่ส ำเร็จเชิงประจักษ์มีควำมถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด           
ทุกครั้ง 
มีผลงำนที่ส ำเร็จเชิงประจักษ์มีควำมถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด
เป็นแบบอยำ่งต่อผู้อ่ืนได้บำงครั้ง 
มีผลงำนที่ส ำเร็จเชิงประจักษ์ ซึ่งมีควำมถูกต้องตำมระเบียบที่
ก ำหนดเป็นแบบอย่ำงต่อผู้อื่นได้ทุกครั้ง 

๓.ด้ำนควำมโปร่งใส   
๑) ปฏิบัติงำนใน 
หน้ำที่อย่ำง           
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส 
 

ระดับ ๑   
 
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

เป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรมซื่อสัตย์ โปร่งใสบำงครั้ง 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรมซื่อสัตย์โปร่งใสทุกครั้ง 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมี
คุณธรรมซื่อสัตย์ โปร่งใสทุกครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงำนในหน้ ำที่และงำนที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงมี
คุณธรรมซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นแบบอย่ำงได้บำงครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่และงำนที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงมี
คุณธรรมซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นแบบอย่ำงได้ทุกครั้ง 

 ๒) มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร  
และสื่อสำรได้ 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรบำงครั้ง 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรทุกครั้ง 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและสื่อสำรได้บำงครั้ง 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและสื่อสำรได้ทุกครั้ง 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนทุก
ครั้ง 



๔๕ 
 

๓) ปฏิบัติงำนและ
บริกำรอย่ำงทั่วถึง  
มิใช่เฉพำะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
 
 
 

 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔  
 
 

ปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงทั่วถึง 
ปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงทั่วถึงท ำให้ผู้ร่วมงำนและผู้รับบริกำรพึง
พอใจบำงครั้ง 
ปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงทั่วถึงท ำให้ผู้ร่วมงำนและผู้รับบริกำรพึง
พอใจทุกครั้ง 
ปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงทั่วถึงท ำให้ผู้ร่วมงำนและผู้รับบริกำร
พึงพอใจทุกครั้งและเป็นแบบอย่ำงได้ 

 ระดับ ๕ ปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงทั่วถึงท ำให้ผู้ร่วมงำนและผู้รับบริกำรพึง
พอใจทุกครั้งและเป็นแบบอย่ำงได้เป็นอย่ำงดี 

๔) ปฏิบัติงำน 
โดยมีหลักเกณฑ์ 
ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว  

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
  
ระดับ ๕ 

ปฏิบัติงำนโดยมีหลักเกณฑ์  
เป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยมีหลักเกณฑ์ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวบำงครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยมีหลักเกณฑ์ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวทุกครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยมีหลักเกณฑ์อย่ำงถูกต้องไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว
บำงครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยมีหลักเกณฑ์  อย่ำงถูกต้องไม่ใช้ดุลยพินิจ
ส่วนตัวทุกครั้ง 

๔. ด้ำนใส่ใจบริกำร     
 ๑) มีควำมสำมำรถ    
ในกำรประสำนงำน 
และสร้ำงควำมเข้ำใจ
อันดีกับผู้บังคับบัญชำ 
เพ่ือนร่วมงำน 
ผู้ใต้บังคับบญัชำ 
และผู้รับบริกำรเป็น
อย่ำงดี 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

สำมำรถประสำนงำนกับผู้อ่ืนบำงครั้ง 
สำมำรถในกำรประสำนงำน และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีเฉพะ
ผู้บังคับบัญชำ 
สำมำรถประสำนงำน และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีเฉพำะ 
ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำน    
สำมำรถประสำนงำน และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีกับผู้บังคับบัญชำ  
เพ่ือนร่วมงำน  ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้รับบริกำรเป็นอย่ำงดีบำงครั้ง 

  มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีกับ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อนร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้รับบริกำรเป็น
อย่ำงดีทุกครั้ง 

๒) มีควำมสำมำรถใน
กำรร่วมท ำงำนเป็น
กลุ่ม สำมำรถจูงใจให้
เกิดกำรยอมรับและ
ให้ควำมร่วมมือ 
แก่ผู้ร่วมงำน 
และผู้รับบริกำร 
เป็นอย่ำงดี 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
 
ระดับ ๓ 
   
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้บำงครั้ง 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และ สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้อ่ืน
ยอมรับบำงครั้ง 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน สำมำรถจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับได้ และ   
ให้ควำมร่วมมือกับผู้อ่ืนเป็นบำงครั้ง  
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน สำมำรถจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับและให้
ควำมร่วมมือแก่ผู้อ่ืนทุกครั้ง 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน จูงใจให้ผู้อ่ืนยอมรับ ให้ควำมร่วมมือ 
แก่ผู้อื่นและผู้รับบริกำรเป็นอย่ำงดี 

๓) เป็นผู้ให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำรด้วยควำม

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  

ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคเป็นบำงครั้ง   
ให้บริกำรด้วยควำมมุ่งมั่นบ้ำง แนะน ำสิ่งที่ถูกต้องบำงครั้ง 



๔๖ 
 

เสมอภำค เป็นธรรม
และแนะน ำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนอยู่เสมอ 

ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

ให้บริกำรด้วยควำมมุ่งมั่นให้ค ำแนะน ำสิ่งที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ ต่อรำชกำรบ้ำงแต่ไม่เสมอภำค   
ให้บริกำรด้วยควำมมุ่งมั่น ด้วยควำมเสมอภำคและแนะน ำสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อรำชกำรบำงครั้ง 
ให้บริกำรด้วยควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในกำรให้บริกำร ด้วยควำม
เสมอภำค  แนะน ำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อรำชกำรทุกครั้ง 

๔) มีควำมสำมำรถ  
ในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี
ให้บริกำรด้วยควำม
เต็มใจ และให้ควำม
ช่วยเหลือให้
ค ำแนะน ำ  รวมทั้ง
ตอบข้อซักถำมแก่ผู้
มำรบับริกำรได้อย่ำง
ชัดเจนอยู่เสมอ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
 
ระดับ ๕ 

สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อผู้รับบริกำร 
สำมำรถ สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ  
สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และให้
ควำมช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำ   
สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และให้
ควำมช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำ รวมทั้งตอบข้อซักถำมแก่ผู้มำรับ
บริกำรได้อย่ำงชัดเจนบำงครั้ง 
สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และให้
ควำมช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำ รวมทั้งตอบข้อซักถำมแก่ผู้มำรับ
บริกำรได้อย่ำงชัดเจนทุกครั้ง 

 ๕) มีควำมเข้ำใจ 
ควำมจ ำเป็นหรือ 
ควำมต้องกำรที่
แท้จริงของ
ผู้รับบริกำรและ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำม
จ ำเป็นหรือควำม
ต้องกำร 
ที่แท้จริงของ
ผู้รับบริกำรอยู่เสมอ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
 
ระดับ ๕ 

เข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
เข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร  
และให้ค ำแนะน ำบ้ำง 
เข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำร  
และให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรเสมอ 
เข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำรและ 
ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรเพ่ือตอบสนองควำม
จ ำเป็น  หรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำรบำงครั้ง 
เข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำรและ 
ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรเพ่ือตอบสนองควำม
จ ำเป็นหรือควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้รับบริกำรทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

แบบประเมินบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และธุรกำรโรงเรียน 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ..................   
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
…………………………………………………………… 

ประเภท            บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             ธุรกำรโรงเรียน 
  ผู้รับกำรประเมิน   ชื่อ-สกุล................................................ ต ำแหน่ง........................................ 

โรงเรียน /กลุ่มงำน/หน่วย.................................ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน.................. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

ค ำชี้แจง  ๑. แบบประเมินบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และธุรกำรโรงเรียน  
                รำยกำรประเมิน  ๔  ด้ำน  คือ 
         ๑)  ปฏิบัติงำนอย่ำงรวดเร็ว  (๓๐%)   

๒)  ปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง  (๓๐%) 
                   ๓)  ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  (๒๐%)  

๔)  ปฏิบัติงำนด้วยควำมใส่ใจบริกำร (๒๐%) 
   ๒. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้สมัครได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                กำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และธุรกำรโรงเรียน  เป็นผู้ประเมินจำกประวัติผลงำน โดยให้ค่ำ 
                คะแนนตำมรำยกำรประเมิน ตำมระดับคุณภำพ มี ๕ ระดับ 
 ๓. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย โดยศึกษำจำกผลงำน/เอกสำร/หลักฐำน 

    ตำมสภำพจริง  กำรสัมภำษณ์/สอบถำมผู้ได้รับกำรประเมิน/ผู้เกี่ยวข้อง กำรสังเกตกำรณ์  
    หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับกำรประเมินและให้พิจำรณำตัดสินตำมล ำดับรำยกำร 
    ประเมิน  แล้วให้กรอกคะแนน ลงในช่องคะแนนที่ได้ท ำกำรประเมินหำกต้องกำรบันทึก 
    รำยละเอียดกำรประเมินให้บันทึกลงในช่องบันทึก 
5. เอกสารประกอบการประเมินรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 50 หน้า 
6. ผลการประเมิน มีดังนี้ 

๔.๑ รำงวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๒ รำงวัลดีระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๔.๓ รำงวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๔.๔ รำงวัลระดับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่ำ ๖๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้ำนควำมรวดเร็ว          
   ๑) มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นในกำรท ำงำน        
   ๒) ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยและงำนในหน้ำที่  
       ได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ  

       

   ๓) มีควำมสนใจงำน และสำมำรถปฏิบัติงำน       
       ที่ยุ่งยำกซับซ้อนได้อย่ำงรวดเร็ว 

       

  ๔) อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร 
      ด้วยควำมรวดเร็ว ทันเวลำ และเต็มใจ 

       

  ๕) มีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น         
      และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว 

       

รวมคะแนนด้ำนควำมรวดเร็ว        ............คะแนน 
ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ.......... 

 
 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ  

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. ด้ำนควำมถูกต้อง 
   ๑) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ เทคนิค   
       ด้ำนคน และด้ำนควำมคิดในกำรปฏิบัติงำน 
       ที่รับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง 

      

   ๒) มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน       
   ๓) มีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได้ 
       อย่ำงถูกต้องและชัดเจน 

      

   ๔) ศึกษำและแสวงหำควำมรู้ เพื่อค้นหำวิธีกำร 
       ท ำงำนใหม่ๆ ให้เกิดควำมถูกต้องและชัดเจน 

      

   ๕) มีผลงำนที่ส ำเร็จเชิงประจักษ์ ซึ่งมีควำม  
       ถูกต้องตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

      

รวมคะแนนด้ำนควำมถูกต้อง      ............คะแนน 

ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๓๐                                 ร้อยละ................ 

 
 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. ด้ำนควำมโปร่งใส        
   ๑) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม ซื่อสัตย์    
       โปร่งใส 

      

   ๒) มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร และสื่อสำรได้ 
       อย่ำงกว้ำงขวำง 

      

   ๓) ปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงทั่วถึง  
       มิใช่เฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

      

   ๔) ปฏิบัติงำนโดยมีคู่มือและแนวทำงเป็นหลัก 
       ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว  

      

รวมคะแนนด้ำนควำมโปร่งใส      ............คะแนน 

ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๒๐  ร้อยละ.............................. 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. ด้ำนใส่ใจบริกำร   
   ๑) มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนและสร้ำง   
       ควำมเข้ำใจอันดีกับผู้บังคับบัญชำเพื่อนร่วมงำน    
       ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้รับบริกำรเป็นอย่ำงดี 

      

   ๒) มีควำมสำมำรถในกำรร่วมท ำงำนเป็นกลุ่ม    
       สำมำรถจูงใจให้เกิดกำรยอมรับและให้ควำม  
      รว่มมือแก่ผู้ร่วมงำนและผู้รับบริกำรเป็นอย่ำงดี 

      

  ๓) เป็นผู้ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรด้วยควำม 
      เสมอภำค เป็นธรรม และแนะน ำสิ่งที่ 
      เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ 

      

  ๔) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 
      ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจและให้ควำม   
      ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำรวมทั้งตอบข้อซักถำม 
      แก่ผู้มำรับบริกำรได้อย่ำงชัดเจนอยู่เสมอ 

      

   ๕) มีควำมเข้ำใจควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำร 
       ที่แท้จริงของผู้รับบริกำร และให้ค ำแนะน ำ 
       ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรเพ่ือตอบสนอง   
       ควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรที่แท้จริง 
       ของผู้รับบริกำรอยู่เสมอ 

      

รวมคะแนนด้ำนใสใจบริกำร      ...........คะแนน 
ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๒๐                              ร้อยละ...................... 



๕๐ 
 

 
 สรุปผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ....................................... (คะแนนด้ำน ๑+๒+๓+๔) 
       ผ่ำน 
 
       ไม่ผ่ำน 
 
ควำมเห็นอื่น ๆ ของผู้ประเมิน    .....................................................................................................  
........................................................................ .................................................................................... 

 (ลงชื่อ)................................................ กรรมกำร 
   (...........................................................) 

                                  ต ำแหน่ง........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และธุรกำรโรงเรียน 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปี .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ำมะกำ ๑       
ท่ำมะกำ ๒       
ท่ำมะกำ ๓       
ท่ำมะกำ ๔       
ท่ำมะกำ ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจำ ๑       
ห้วยกระเจำ ๒       
ห้วยกระเจำ ๓       
สพป.กจ.๒       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธำนกรรมกำร  
(...............................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................................... กรรมกำร  

(...............................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒  ประจ ำปีงบประมำณ............................ 

เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

…………………………………………. 

ชื่อผู้รับกำรประเมิน……………………………………………ต ำแหน่ง………………………………………………..…………… 
โรงเรียน/กลุ่ม/หน่วย..................................ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน............................................ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

๑  กำรประเมิน 
๑.๑ กำรประเมินผลงำนตำมภำรกิจหลัก 

     ๑.๒ กำรประเมินคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำน 
    1.3 เอกสารประกอบการประเมินรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 50 หน้า 

        ๒. ผลกำรประเมิน มีดังนี้ 
              ๒.๑ รำงวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

     ๒.๒ รำงวัลดีระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
     ๒.๓ รำงวัลระดับเหรียญทองแดง คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
     ๒.๔ รำงวัลระดับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่ำ ๖๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

หัวข้อ รำยกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก
คะแนน 

ระดับกำรประเมิน คะแนน
ที่ได้ 

ผลงำน/
ชิ้นงำน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงำนตำมภำรกิจหลัก 
๑.๑ ปริมำณผลงำน (พิจำรณำจำก
ปริมำณผลงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
ข้อตกลง หรือมำตรฐำนของงำน) 

๔ 
 

       

๑.๒ คุณภำพของงำน (พิจำรณำจำกควำม
ถูกต้องควำมครบถ้วน ควำมสมบูรณ์ และ
ควำมประณีตหรือคุณภำพอ่ืน ๆ) 

๔ 
 

       

๑.๓ ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร 
(พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ทรัพยำกรที่ใช้กับผลผลิต ของงำน หรือ
โครงกำร) 

๔ 
 

       

๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ปฏิบัติได้ 
(พิจำรณำจำกผลผลิต หรือผลลัพธ์ของ
ผลงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย หรือ
วัตถุประสงค์ของงำน) 

๔ 
 

       

๑.๕ ควำมทันเวลำ (พิจำรณำจำกเวลำที่
ใช้ปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับเวลำที่
ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน หรือ
ภำรกิจนั้น ๆ) 

๔ 
 

       

รวมคะแนนด้ำนผลงำน ๒๐        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

หัวข้อ รำยกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก
คะแนน 

ระดับกำรประเมิน คะแนน
ที่ได้ 

ผลงำน/
ชิ้นงำน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑   
๒. คุณลักษณะกำรปฏิบัติงำน 

๒.๑ ควำมสำมำรถ และควำมอุตสำหะใน
กำรปฏิบัติงำน (พิจำรณำจำกควำมรอบรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ งำนที่
เกี่ยวข้องและเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งควำมขยันหมั่นเพียร 
ตั้งใจท ำงำนให้ส ำเร็จโดยไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหำและอุปสรรค) 

๔ 
 

       

๒.๒ ควำมรับผิดชอบ (พิจำรณำจำกกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยโดย
เต็มใจ มุ่งม่ันท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วง และ
ยอมรับผลที่เกิดจำกกำรท ำงำน) 

๔ 
 

       

๒.๓ กำรรักษำวินัย และปฏิบัติตน
เหมำะสมกับกำรเป็นลูกจ้ำง (พิจำรณำ
จำกกำรปฏิบัติตนตำมระเบียบแบบแผน
ของทำงรำชกำร ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่
ดีในกำรเคำรพกฎระเบียบต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยำบรรณ
และค่ำนิยมของหน่วยงำน) 

๓ 
 

       

๒.๔ สภำพกำรปฏิบัติงำน (พิจำรณำจำก
กำรตรงต่อเวลำ กำรลำหยุดงำน              
กำรขำดงำน) 

๓ 
 

       

๒.๕ กำรวำงแผน (พิจำรณำจำก
ควำมสำมำรถ  ในกำรคำดกำรณ์ กำร
วิเครำะห์ข้อมูล ก ำหนดเป้ำหมำยและวิธี
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสม) 

๒ 
 

       

๒.๖ ควำมร่วมมือ (พิจำรณำจำกวำม
สำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงเหมำะสม อันเป็นผลท ำให้งำน
ลุล่วงไปด้วยดี) 
 

 
๒ 

 

       

 
 
 



๕๕ 
 

หัวข้อ รำยกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก
คะแนน 

ระดับกำรประเมิน 
คะแนน

ที่ได้ 

ผลงำน/
ชิ้นงำน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๒.๗ ควำมคิดริเริ่ม  
(พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ  
ในกำรคิดริเริ่มปรับปรุงงำน 
ให้เกิดผลส ำเร็จได้อย่ำง   
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นกว่ำเดิมรวมทั้งมี
ควำมคิดเห็นมำใช้ประโยชน์ต่อองค์กร) 

 
 
๒ 

 

       

 รวมคะแนนด้ำนคุณลักษณะกำร
ปฏิบัติงำน 

๒๐        

 คะแนนรวม ๑+๒ ๒๐๐        

 
            ผ่ำน                     ไม่ผ่ำน 
 
ควำมเห็นอื่น ๆ ของผู้ประเมิน    
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ......................................................... 
 

(ลงชื่อ).................................................................... กรรมกำร 
(....................................................) 

ต ำแหน่ง.................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” ประจ ำปี .............................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ำมะกำ ๑       
ท่ำมะกำ ๒       
ท่ำมะกำ ๓       
ท่ำมะกำ ๔       
ท่ำมะกำ ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจำ ๑       
ห้วยกระเจำ ๒       
ห้วยกระเจำ ๓       
สพป.กจ.๒       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธำนกรรมกำร  
(...............................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................... ................ กรรมกำร 

(...............................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 

 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ที่  201 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและคณะท ำงำนปรับปรุงเกณฑ์กำรตัดสิน และเครื่องมือประเมินครูและ 
        บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ 2  ปีที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

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

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรโครงกำร
เพชรเสมำกำญจน์ 2 ปีที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหำและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่ผลงำนดีเด่น โดยคัดเลือกครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด ให้ได้รับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ 2 ”    

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ 2 ปีที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะปรับปรุง
เกณฑ์กำรตัดสิน และเครื่องมือประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
และคณะท ำงำนปรับปรุงเกณฑ์กำรตัดสิน และเครื่องมือประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้มีควำม
ชัดเจนและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
1.คณะกรรมการกลั่นกรองเกณฑ์การตัดสินและเครื่องมือประเมินฯ ประกอบด้วย 
 1) ว่ำที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์    ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                            ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยอำรักษ์  วิเศษสิงห์ 
 3) นำยปกรณ์   ม่วงเจริญ 
 4) นำยนิพนธ์   ภัทรวังส ์
 5) นำยอรัญ     เทือกขันตี 
 6) นำยยุทธนำ  เหงี่ยมจุล 
 7) นำยโกวิทย์  ทั่วจบ 
 8) นำยสมศักดิ์  ฉันทปรำโมทย์ 
 9) นำยอำทิตย์  โยมด้วง 
 10) นำยบรรจง  ปิ่นปฐม 
 11) นำยวิชำ  จุลทรักษ์ 
 12) นำยสมำน  สีสังข์งำม 
 13) นำยไพวิทย์  ใจกล้ำ 
 14) นำงยลพรรษย์  ศิริรัตน์ 
 15) นำยบรรพต  ท่ำน้ ำตื้น 
 16) นำยธนิต  โพธิ์เจริญ 
 17) นำยแมน  ค ำวงษ์ 
 18) นำงสำวจินตนำ  สุขสมแดน 
 

รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                   รองประธำนกรรมกำร 
รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                                 กรรมกำร                                   
รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                                 กรรมกำร                                   
รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                                 กรรมกำร                                     
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 1  กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 2   กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 3   กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 4   กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 5   กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน 1     กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน 2     กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน 3     กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ 1   กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ 2   กรรมกำร 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ 3   กรรมกำร 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล   กรรมกำร 

 
 



-2- 
    
   19) นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน 
   20) นำงวรัญญำ  เพ็งจันทร์ 

                     
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
พนักงำนพิมพ์ดีด             ผูช้่วยเลขำนุกำร 

2.คณะท างานปรับปรุงเกณฑ์การตัดสิน และเครื่องมือประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย   
        2.1 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

 1) นำยอำรักษ์  วิเศษสิงห์ 
 2) นำงยลพรรษย์  ศิริรัตน์         
 3) นำยยุทธนำ  เหงี่ยมจุล 
 4) นำงสำวจินตนำ  สุขสมแดน 
 5) นำงสำวชนำกำนต์ วิหค               
6) นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน 

รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2           หัวหน้ำคณะท ำงำน   
ผอ.รร.บ้ำนช่อง       คณะท ำงำน 
ผอ.รร.บ้ำนหนองลำน       คณะท ำงำน 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                           คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                คณะท ำงำน/เลขำนุกำร              
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ          ผู้ช่วยเลขำนุกำร    

     2.2  ประเภทครู   
1) นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ 
2) นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ 
3) นำงสำวสุภำพ  จัดละ 
4) นำงสำวนิภำ  สุขพิทักษ์ 
5) นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์ 
6) นำงเบญจมำศ  นุ่มวัฒนะ 
7) นำงชลณำ  ม่วงหวำน 
8) นำงสำวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ   
9) นำงสำวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์ 
10) นำงวรัญญำ  เพ็งจันทร์ 

รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2            หัวหน้ำคณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                      คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน/เลขำนุกำร              
พนักงำนพิมพ์ดีด                                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร                          

2.3 ประเภทบุคลากรในส านกังาน/ลูกจ้างประจ า/ธุรการโรงเรียน 
1) นำยอรัญ  เทือกขันตี 

  2) นำยแมน  ค ำวงษ์ 
  3) นำงสำวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม 
  4) นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ 
  5) นำงสำวเบ็ญจำ  กำกะนิก 
  6) นำงนรำทิพย์  สอำดเอ่ียม 

2   7) นำงนงนุช  ก้ำนเหลือง 
  8) นำงสำวนำรินท์  พรดี    

รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2             หัวหน้ำคณะท ำงำน 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล คณะท ำงำน 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน/เลขำนุกำร              
ธุรกำรโรงเรียน                                    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
                                                                 /ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองและคณะท ำงำนตำมค ำสั่งนี้มีหน้ำที่ปรับปรุงเกณฑ์กำร
ตัดสิน และเครื่องมือประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพชรเสมำ
กำญจน์ 2 ปีที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

    สั่ง  ณ  วันที่  9  เมษำยน  พ.ศ. 2564 

                                                               ว่ำที่รอ้ยตรี                   
                                  (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์) 

                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 

 


