คู่มือการประเมิน
รางวัลทรงคุณค่าครูมัธยมศึกษานครปฐม

ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

คานา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีนโยบายประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากร จึง ดาเนินการ
คั ดเลือ ก และประเมิ นครู และบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา เพื่ อรับ รางวั ล ทรงคุณค่าครูมัธ ยมศึก ษา
นครปฐมสาหรับผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็น
แบบอย่ างที่ ดีและยอมรับ ของบุค คล ในวิชาชีพ และสัง คม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กั บ
บุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่สามารถทาหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประลัทธิภาพและ
เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการนี้ จึงได้จัดทาคู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่าครูมัธยมศึกษานครปฐม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
2. รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
3. ครูยอดเยี่ยม
4. ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม
การคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า ครูมัธยมศึกษานครปฐมนั้น ผู้ขอรับการ
ประเมินสามารถเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม โดยมีการกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น หลักเกณฑ์
การประเมินวิธีการประเมิน เกณฑ์ การคัดเลือกและแบบประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทาความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของรางวัลทรงคุณค่าดังกล่าว
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

สารบัญ
หน้า
คูม่ ือการประเมินรางวัลทรงคุณค่าครูมัธยมศึกษานครปฐม
รางวัลทรงคุณค่าผู้บริหารการมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
แบบประเมินผลด้านการบริหารงานวิชาการยอดเยี่ยม
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
- องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ
รางวัลทรงคุณค่าครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
- องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้
- องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล
- องค์ประกอบที่ 3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
- องค์ประกอบที่ 4 ผลการพัฒนาตนเอง
- องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ
รางวัลทรงคุณค่าลูกจ้างการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
แบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานและผลงานยอดเยี่ยม
- สมรรถนะการปฏิบัติงาน
- ผลงานยอดเยี่ยม
- เกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
- เกณฑ์การประเมินผลงานยอดเยี่ยม
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รางวัลทรงคุณค่าผู้บริหารการมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
1. ชื่อรางวัลที่เสนอ ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภท
สังกัด
ด้าน

 บุคคลยอดเยี่ยม
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้ขอรับการประเมินผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม และรองผู้อานวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยมของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึก ษา และรองผู้อ านวยการสถานศึก ษา สังกั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา และรองผู้อานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
2.4 สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 หรือ รอบ 3
2.5 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม ประกอบด้วย
2.5.1 การครองตน
2.5.1.1 การพึ่งตนเอง ขยันมั่นเพียรในงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2.5.1.2 รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2.5.2 การครองคน
2.5.2.1 การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งใน
และนอกหน่วยงาน
2.5.3 การครองงาน
2.5.3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.5.3.1 ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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2.5.4 สมรรถนะที่สาคัญ
2.5.4.1 ความสามารถในการวางแผน การปฏิบัติงาน
2.5.4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.5.4.3 ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม
2.5.4.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
3. หลักเกณฑ์การประเมิน
3.1 ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1 – 2.5 โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” และมีผลการประเมินต้องได้ “ผ่าน” ทุกข้อ จึงจะได้รับการประเมินต่อไป
3.2 การประเมินเฉพาะด้าน
การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. การจัดหา พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
5. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. การนิเทศภายในสถานศึกษา
3.3 เกณฑ์การตัดสิน
3.3.1 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า ครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
เป็นที่สิ้นสุด
3.3.2 รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1 และ 2 ดังนี้
1) ระดับยอดเยี่ยม
มีคะแนนตั้งแต่
35 คะแนนขึ้นไป
2) ระดับดีมาก
มีคะแนนระหว่าง 28 - 34
คะแนน
3) ระดับดี
มีคะแนนตั้งแต่ 20 - 27
คะแนน

3
แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมหรือรองผู้อานวยการยอดเยี่ยม
ชื่อ (นาย , นาง , นางสาว) .....................................................................................................................
ตาแหน่ง ................................................................................................................................................
ประเภท  สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
ขนาด  เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 500 คน)
 กลาง (นักเรียน 501 – 1,500 คน)
 ใหญ่ (นักเรียน 1,501 ขึ้นไป)
ด้าน  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

2. เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัด
1.คุณสมบัติเบื้องต้น
เชิงประจักษ์

2.การครองตน
2.1 การพึ่งตนเองขยัน
มั่นเพียรในงานหน้าที่
ความรับผิดชอบ

รายการประเมิน
1. ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
2. ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการหรือรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
3. เป็นผูไ้ ม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปี นับถึง
วันที่ยื่นขอรับการประเมิน
4. สถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งที่ขอรับการประเมิน มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 หรือรอบ 3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่
ความรับผิดชอบ
2. มีความตั้งใจที่จะทางานในหน้าที่ให้ได้
รับความสาเร็จด้วยตนเอง
3. มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

4

ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น
2.2 รักษาระเบียบวินัย 1. เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
และเคารพกฎหมาย
ที่กาหนดไว้
2. ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่าง
แก่บุคคลโดยทั่วไป
3. เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
4. เป็นผู้ตรงต่อเวลา
3. การครองคน
1. การให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย
การเสริมสร้างความ
2. เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน
สามัคคีและร่วมกิจกรรม 3. ให้ความสาคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติ
ของหมู่คณะทั้งในและ
แก่ผู้ร่วมงาน
นอกหน่วยงาน
4. การครองงาน
1. ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
4.1 ความรับผิดชอบ
บริหารงานอยู่เสมอ
ต่อหน้าที่
2. มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสาเร็จ
3. สนใจและเอาใจใส่ ติดตามงานที่มอบหมายไป
4. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
4.2 ความรู้
1. รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ
ความสามารถและ
ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบายดี
ความพึงพอใจ
2. มีการนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารงาน
ในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีปฏิภาณ
ไหวพริบในการบริหารงาน
5. สมรรถนะที่สาคัญ
1. มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการปฏิบัติงาน
5.1 ความในการ
2. มีความสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้
วางแผนการ
ครอบคลุมงานในสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน
3. สามารถจัดทาแผนการปฏิบัติงานได้สาเร็จ

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

ครอบคลุมงานในสถานศึกษา
5.2 ความสามารถ
1. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
2. มีความคิดสร้างสรรค์นาสิ่งใหม่ๆ
มาพัฒนางาน
3. มีความสามารถในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
4.มีความสามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น
5.3 ความสามารถ
1. ความสามารถในการทางานวางแผน
ในการวางแผน
ร่วมกับผู้อื่น
เพื่อปฏิบัติงานเป็นทีม 2. มีการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
3. มีการยอมรับข้อตกลงของทีมงาน
5.4 ความสามารถ
1. มีความเต็มใจร่วมงานกับผู้อื่น
ในการปฏิบัติงาน
2. มีการปฏิบัติตนเป็นผู้นาหรือผู้ตามได้เหมาะสม
ร่วมกับผู้อื่น
กับบทบาท
3. มีการสนับสนุนให้กาลังใจ ยกย่องให้เกียรติ
ผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แบบประเมินผลด้านการบริหารงานวิชาการยอดเยี่ยม
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี

1. ความสามารถในการ 1. ระดับดี : ร้อยละ 75 – 80
อ่านออกเขียนได้ของ 2. ระดับดีมาก : ร้อยละ 81 – 84
นักเรียนในรอบปี
3. ระดับดีเยี่ยม : ร้อยละ 85 ขึ้นไป
ที่แล้ว

ทาได้ตาม ทาได้ตาม ทาได้ตาม
รายการ รายการ
รายการ
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

2. ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการคิดเป็น
ทาเป็น

ทาได้ตาม ทาได้ตาม ทาได้ตาม
รายการ รายการ
รายการ
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

1. ระดับดี : ร้อยละ 75 – 80
2. ระดับดีมาก : ร้อยละ 81 – 84
3. ระดับดีเยี่ยม : ร้อยละ 85 ขึ้นไป

ทาได้ตาม ทาได้ตาม ทาได้ตาม
3. ผลสัมฤทธิ์การ
1. ระดับดี : มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
รายการ รายการ
รายการ
ทดสอบ O-NET
ระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
ผู้เรียนชั้น ป.6
2. ระดับดีมาก : มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ม . 3 ห รื อ ม . 6 มี ระดับประเทศ 5 – 6 กลุ่มสาระ
คะแนนเฉลี่ ย ของการ 3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ทดสอบO-NET ในแต่ ระดับประเทศ 7 – 8 กลุ่มสาระ
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
มากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
(ที่คานวณเฉพาะ
รร. สังกัด สพฐ.)
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ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี

ทาได้ตาม ทาได้ตาม ทาได้ตาม
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 1. ระดับดี : มีคุณลักษณะระดับดี
รายการ รายการ
รายการ
อันพึงประสงค์
จานวน 3 – 4 ประการ
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
8 ประการ
2. ระดับมาก : มีคุณลักษณะระดับดี
จานวน 5 – 6 ประการ
3. ระดับดีเยี่ยม : มีคุณลักษณะระดับดี
จานวน 7 – 8 ประการ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัล 1. ระดับดี : ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ทาได้ตาม ทาได้ตาม ทาได้ตาม
รายการ รายการ
รายการ
จากการแข่งขันทาง
การศึกษา
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
วิชาการจากสถาบัน 2. ระดับมาก : ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/
ต่าง ๆ อย่างน้อย
จังหวัด/ระดับภาค
1 ประเภท
3. ระดับดีเยี่ยม : ได้รางวัลดีเด่นระดับ/
ระดับชาติ / ระดับโลก
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ทาได้
ทาได้
ทาได้
4
3
2
รายการ รายการ รายการ

1. การพัฒนาหลักสูตร 1. มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
สถานศึกษา
ของสถานศึกษาและชุมชน
2. มีการจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และบริบทของสถานศึกษา
3. มีการนิเทศ กากับ ติดตามการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สถานศึกษา
2. การจัดกระบวนการ 1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
ทาได้
เรียนรู้ที่สอดคล้อง 2. มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
4
กับหลักสูตร
กับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการ
3. มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
3. การวัดและ
1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ ทาได้
ประเมินผล
หลากหลายเหมาะสมกับสิง่ ที่ต้องการวัด
4
การเรียนรู้
2. มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและ รายการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน
3. มีการจัดทาระบบรายงานผลการวัด
และประเมินผลต่อนักเรียนผู้ปกครอง
ที่ถูกต้องรวดเร็ว
4. มีการนาผลการประเมินนักเรียนไปพัฒนา

ทาได้
3
รายการ

ทาได้
2
รายการ

ทาได้
3
รายการ

ทาได้
2
รายการ
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ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี

นักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน
4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการ
ทาได้
เพื่อการเรียนรู้
จัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมี
4
ส่วนร่วม
รายการ
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัด
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อการจัดการเรียนรู้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
5. การพัฒนากิจกรรม 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ทาได้
พัฒนาผู้เรียน
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
4
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน
รายการ
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัย
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
6. การนิเทศภายใน
1. มีการวางแผนจัดทาโครงการนิเทศ
ทาได้
สถานศึกษา
ภายในที่ชัดเจน
4
2. มีการจัดทาเครื่องมือการนิเทศภายใน
รายการ
ที่สอดคล้องและครบถ้วนกับเป้าหมาย
โครงการนิเทศ
3. มีการดาเนินการตามแผนการนิเทศ
อย่างเป็นระบบ
4. มีการสรุปผลการนิเทศและนาผลไปใช้
ในการปรับปรุงการนิเทศต่อไป

ทาได้
3
รายการ

ทาได้
2
รายการ

ทาได้
3
รายการ

ทาได้
2
รายการ

ทาได้
3
รายการ

ทาได้
2
รายการ
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หมายเหตุ : ถ้ามี 1 รายการ ไม่ ได้คะแนน

รางวัลทรงคุณค่าครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง)
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)......................................................นามสกุล............................................
ตาแหน่ง.......................................................................................................................................
ประเภท
สังกัด
ด้าน

บุคคลยอดเยี่ยม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
ระดับ ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
( ) ภาษาไทย

( ) คณิตศาสตร์

( ) วิทยาศาสตร์

( ) สังคมศึกษา

( ) ศิลปะ

( ) สุขศึกษาและพลศึกษา

( ) ภาษาต่างประเทศ

( ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( ) กิจกรรมแนะแนว
( ) กิจกรรมนักเรียน (ระบุ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม)
( ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2. เกณฑ์การตัดสิน
2.1 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า ครูและบุคลากรมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม เป็นที่สิ้นสุด
2.2 รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1 - 5 ดังนี้
1) ระดับยอดเยี่ยม มีคะแนนมากกว่า

150

คะแนนขึ้นไป

2) ระดับดีมาก

130 - 149

คะแนน

มีคะแนนระหว่าง

11
3) ระดับดี

มีคะแนนน้อยกว่า

100 - 129

คะแนน

3. การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. คุณลักษณะของครู 1. ครูมีลักษณะประชาธิปไตย
2. ครูใช้เทคนิค และทักษะการสอนเหมาะสม
3. ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ
4. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนา
2. การวางแผนการ 1. วิเคราะห์ผู้เรียน
จัดการเรียนรู้
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
3. วิเคราะห์ความพร้องของสื่ออุปกรณ์
4. ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ
5. ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.จัดกิจกรรมการ
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา
เรียนรู้
2. จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ฝึกทักษะ
และกระบวนการคิด
3. จัดกิจกรรมหลากหลายวิธี และเหมาะสมกับผู้เรียน
4. ใช้สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน
5. ใช้เครื่องมือประเมินผลเหมาะสม

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
3
2
1
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. การจัดการชั้นเรียน 1. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขสถานการณ์
ได้เหมาะสม
2. จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. กาหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน
ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
5. มีทักษะในการดึงความสนใจผู้เรียน
6. มอบหมายตามความสามารถนักเรียน
2. การจัดบรรยากาศ 1. จัดสถานที่อานวยความสะดวกสนองต่อการจัดกิจกรรม
ทางภายภาพ
ต่างๆ
2. จัดสื่อ อุปกรณ์ สอดคล้องกับกิจกรรม
3. จัดแหล่งความรู้สอดคล้องกับกิจกรรม และความสนใจ
ของผู้เรียน
4. ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด
และฝึกการทางานร่วมกัน
3. การวัดผล
1. มีการศึกษาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านการจัดการ
ประเมินผล
ชั้นเรียนอย่างเหมาะสม
2. ใช้วิธีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย
3. นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียน
4. เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
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องค์ประกอบที่ 3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
1.1 ด้าน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อ
คิดเป็นร้อยละ 100
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/
ประกาศชมเชย จากหน่วยงานระดับเขต/จังหวัด
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/
ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/
นานาชาติ
1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ
ปฏิบัติงาน ครบถ้วนตามที่ครูกาหนด
2.ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 80
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจาก
การปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตรอย่างแท้จริง
และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
1. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาสใน
ระดับสถานศึกษาไม่จากัดจานวนครั้ง
2. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาส

1.2 ผลงาน/
ชิ้นงาน/ภาระงาน
/ผลการปฏิบัติงาน

1.3 การเผยแพร่
ผลงานนักเรียน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
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ต่อสาธารณะในระดับเขต/จังหวัด
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
ตัวชี้วัด

1.4 การได้รับ
รางวัล/ยกย่องเชิดชู

รายการประเมิน
3. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดับภาค
4. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดับชาติ/นานาชาติ
1. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/
จังหวัด
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ ยกย่องเชิดชูในระดับภาค
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/
นานาชาติ
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผู้นาไป
ประยุกต์ใช้/ เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงานของ
นักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
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องค์ประกอบที่ 4 ผลการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. เป็นแบบอย่าง
และเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลอื่นๆ

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
จิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ
และส่วนตน
3. น้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จนได้รับ
การยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ระดับเขต/จังหวัด
4. น้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชู
จากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ

2. พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

1. การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองโดยการอบรม/
สัมมนา ในรอบ 2 ปี
2. การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในรอบ 2 ปี
3. การพัฒนาภาษาอังกฤษ ในรอบ 2 ปี
4. เขียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรอบ 2 ปี

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
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องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. การนาองค์ความรู้
จากการได้รับการ
พัฒนาหรือการ
พัฒนาตนเองไปใช้
ประโยชน์

1. นาไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ
2. นาไปใช้บูรณาการ กับหน่วย/เรื่องอื่น ๆ ได้
3. นาไปใช้บูรณาการ กับรายวิชาอื่น ๆ ได้
4. นาไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้
5. เชื่อมโยง/นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม
ทางการเรียนการสอน
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

2. การแก้ปัญหา/
การพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
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รางวัลทรงคุณค่าลูกจ้างการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
2. คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้เสนอขอรับ รางวัลลูก จ้า งยอดเยี่ ย มของโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา สังกั ดสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 ดารงตาแหน่งลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดนครปฐม
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งลูกจ้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
2.3 เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม ประกอบด้วย
2.4.1 การครองตน
1) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป
2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
ในวงการวิชาชีพ
3) เป็นผู้ตรงต่อเวลาและมีวินัยในตนเอง
2.4.2 การครองคน
1) เป็นผู้ที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
2) เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3) เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในความอาวุโสของผู้อื่น
2.4.3 การครองงาน
1) เป็นผู้ที่รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์ ประหยัด
และคุ้มค่า
2) เป็นผู้ที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3) เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
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3. หลักเกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น โดยผู้ประเมินสังเกต สอบถาม
สั ม ภาษณ์ ตรวจสอบร่ อ งรอย เอกสาร หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ข อรั บ การประเมิ น จึ ง จะได้ รั บ การ
ประเมินผลงานต่อไป
3.2 การประเมินเฉพาะด้าน
ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 2 ส่วน คือ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และผลงานยอดเยี่ ย ม โดยผู้ป ระเมิ นสัง เกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลัก ฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน รายการของทั้ง 2 ส่วน แล้วสรุปผลตามเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียด
ดังนี้
4. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างยอดเยี่ยม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีเกณฑ์การ

ตัดสิน ดังนี้
4.1 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า ครูและบุคลากรมัธยมศึกษาจังหวัด
นครปฐม เป็นที่สิ้นสุด
4.2 รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1 - 5 ดังนี้
1) ระดับยอดเยี่ยม มีคะแนนมากกว่า

75

คะแนนขึ้นไป

2) ระดับดีมาก

มีคะแนนระหว่าง

55 - 74

คะแนน

3) ระดับดี

มีคะแนนน้อยกว่า

45 - 54

คะแนน
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แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม
(ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อื่น ๆในสถานศึกษา )
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).......................................................นามสกุล.....................................................
ตาแหน่ง…………………………………………….………….……………………..………………….
ประเภท
บุคคลยอดเยี่ยม
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. คุณสมบัติเบื้องต้น 1. ดารงตาแหน่งลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เชิงประจักษ์
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
2. ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งลูกจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันที่ยื่นขอรับการประเมิน
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่น
ขอรับการประเมิน
2. การครองตน
1. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป
2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานใน
วงการวิชาชีพ
3. เป็นผู้ตรงต่อเวลาและมีวินัยในตนเอง
3. การครองคน
1) เป็นผู้ที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงาน
2) เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม
3) เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในความอาวุโสของผู้อื่น
4. การครองงาน
1) เป็นผู้ที่รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์
ประหยัด และคุ้มค่า
2) เป็นผู้ที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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การปฏิบัติงาน
3) เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปญ
ั หา

แบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานและผลงานยอดเยี่ยม
1. สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ความรับผิดชอบต่อ 1. มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสาเร็จ
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และที่ได้รับ
หน้าที่
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
1. มีความสามารถในการนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการ
2. ความรู้ความ
สามารถและความพึง ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
พอใจในการปฏิบัติตน 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณไหวพริบ
ในการปฏิบัติงาน
3. รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ
3. ความคิดริเริ่มสร้าง 1. มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการ
สรรค์และปรับปรุง ใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2. มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
งาน
3. มีความสามารถในการทางานที่ยากหรืองานใหม่ให้สาเร็จ
เป็นผลดี
4. ความพรากเพียรใน 1. มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จ
2. มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ
การทางานและ
หรืองานที่รับผิดชอบ
ผลงานเป็นที่พอใจ
3. ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับ
ประชาชน
1. การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
5. การคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ประชาชน
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและ
ของประชาชน
เหมาะสม

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
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3. ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับ
ประชาชน
2.2 ผลงานยอดเยี่ยม
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน
2. งานที่ปฏิบัติสาเร็จด้วยความเรียบร้อย
3. ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามกาหนด
1. เป็นผลงานที่ทางราชการได้ประโยชน์
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน
3. ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้
รับประโยชน์มาก
3.เป็นผลงานทางการ 1. ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น
2. เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน
บริการประชาชนที่
3. บุคคลอื่นสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างได้
สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างแก่บุคคล
อื่นๆ ได้
4. เป็นผลงานที่เกิด 1. มีความคิด ริเริ่มการพัฒนางาน
2. นาเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
จากความคิดริเริ่ม
3. ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
สร้างสรรค์
5. เป็นผลงานที่ต้อง 1. ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง
2. อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
ปฏิบัติด้วยความ
3. มีความพรากเพียรพยายามในการทางาน
เสียสละ วิริยะ
อุตสาหะ
1. ผลงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
2. ผลงานดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ
และสังคม

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ความรับผิดชอบ 1. มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสาเร็จ
ต่อหน้าที่
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
2. ความรู้
1. มีความสามารถในการนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ใน
ความสามารถและ การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ความพึงพอใจใน 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ
การปฏิบัติงาน
ไหวพริบในการปฏิบัติงาน
3. รับและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ
3. ความคิดริเริ่ม
1. มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง
สร้างสรรค์และ
วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงงาน
2. มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. มีความสามารถในการทางานที่ยากหรืองานใหม่
ให้สาเร็จเป็นผลดี
4. ความพากเพียร 1. มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่รับ
ในการทางาน และ มอบหมายจนสาเร็จ
ผลงานเป็นที่พอใจ 2. มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลา
ให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ
3. ได้รับการยกย่องในความสาเร็จของงาน
5. การคานึงถึง
1. การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวม
ประโยชน์ส่วนรวม และประชาชน
ของประชาชน
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์แลสาธารณูปโภคได้อย่าง
ประหยัดและเหมาะสม

รายการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ทาได้ ทาได้ ทาได้
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3. ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่าง
ราชการกับประชาชน
เกณฑ์การประเมินผลงานยอดเยี่ยม
ตัวชี้วัด
1. ผลงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

รายการประเมิน

1. เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน
2. งานที่ปฏิบัติสาเร็จด้วยความเรียบร้อย
3. ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตาม
กาหนด
2. ผลงานดังกล่าวเป็น 1. เป็นผลงานที่ทางราชการได้รับประโยชน์
ประโยชน์ต่อราชการ 2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่
และสังคม
ปฏิบัติงาน
3. ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับ
ประโยชน์มาก
3. เป็นผลงานการ
1. ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น
บริการประชาชน
2. เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน
ที่สามารถใช้เป็น
3. บุคคลอื่นสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างได้
ตัวอย่างแก่บุคคลอื่นๆ
ได้
4. เป็นผลงานที่เกิด
1. มีความคิด ริเริ่มการพัฒนางาน
จากความคิดริเริ่ม
2. นาเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์
3. ผลการปฏิบัติเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
5. เป็นผลงานที่ต้อง 1. ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง
ปฏิบัติด้วยความ
2. อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
เสียสละ วิริยะ
3. มีความพากเพียรพยายามในการทางาน
อุตสาหะ

รายการประเมิน
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