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เกณฑก์ารประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ ตำแหน่งครู 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนรู ้

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรุ้ 
1.๔ การสร้างและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
1.๕ การวัดและประเมินผล 
1.๖ การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
๑.๗ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
๑.๘ การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
2.2 การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2.3 การปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆของสถานศึกษา 
๒.๔ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาค๊เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.3 การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ  

    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หนว่ย
การเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1.1 การสร้างและ 
หรือพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์หลักสตูร
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด และหรือ ผลการเรียนรู้
และนำไปจัดทำรายวิชา และ
หน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และหรือผลการเรียนรู ้

2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น 
และสามารถนำไปปฏิบตัไิด้จริง 

3. ร่วมประเมินผลการใช้
หลักสตูร และนำผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุง 
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 

1. วิเคราะห์หลักสตูรมาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด และหรือ 
ผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 
และหรือผลการเรียนรู้ 

2. ปรับประยุกต์หลักสูตร
รายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และ
สามารถนำไปปฏิบัตไิด้จริง 

3. ประเมินผลการใช้หลักสตูร
อย่างเป็นระบบ 
และนำผลการประเมิน การใช้
หลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึน้ 

4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
หลักสตูร 

1. วิเคราะห์หลักสตูรมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด และหรือ
ผลการเรยีนรู้และนำไปจัดทำ
รายวิชา และหน่วยการเรยีนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้ตัวช้ีวัด และหรอืผลการ
เรียนรู ้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผูเ้รียนท้องถิ่น และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างเป็นระบบ และนำผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคณุภาพ
สูงขึ้น 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นพี่เลี้ยง
ที่ดี และหรือเป็นที่ปรึกษาด้าน
หลักสูตร 

1. วิเคราะห์หลักสตูรมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำ
รายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด และหรือผลการ
เรียนรู ้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ใหส้อดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง 

3. ประเมินผลการใช้หลักสตูร
อย่างเป็นระบบ 
และนำผลการประเมินการใช้
หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้นำ 
เป็นพี่เลี้ยง และเป็นท่ีปรึกษา
ด้านหลักสูตร 

1) หลักสูตรกลุ่มสาระ การ
เรียนรู/้รายวิชาที่สอน 
2) หน่วยการเรียนรู้ของ 
รายวิชาที่สอน 
3) หลักฐานการประเมนิผล 
การใช้หลักสตูรกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้/รายวิชาที่สอน 
4) วุฒิบัตร เกียรติบตัร โล่  
คำสั่ง หรืออื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 



 

 
 

 
 
 
 

    1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดบั 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1.2 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ โดยการปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 
2. มกีิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการปฏิบัติทีส่อดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรยีนรู้
อย่างหลากหลายและ
สามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริง 
3. ประเมินผลการใช้หน่วย
การเรยีนรู้ และนำผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรูด้้วย
วิธีการปฏิบัติทีส่อดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรยีนรู้
อย่างหลากหลายและสามารถนำไป
ปฏิบัตไิด้จริง 
3. ประเมินผลการใช้หน่วยการ
เรียนรู ้และนำผลการประเมนิมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4. เป็นพี่เลี้ยง หรือร่วมปรึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบรบิทของสถานศกึษา 
ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติทีส่อดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง 
3. ประเมินผลการใช้หน่วยการ
เรียนรู ้และนำผลการประเมนิมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นพ่ีเลีย้ง 
และหรือเป็นที่ปรึกษา ด้านการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบรบิทของสถานศกึษา
ท้องถิ่น และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติทีส่อดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง 
3. ประเมินผลการใช้หน่วยการ
เรียนรู ้และนำผลการประเมนิมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4. มีกระบวนการคดิและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง
แรงบันดาลใจ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการออกแบบ
การจัดการเรยีนรู ้
 

1) หน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่สอน 
2) หลักฐานการประเมินผล
การใช้หน่วยการเรียนรู ้
3) คำสั่ง และร่องรอยการเป็น
พี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา 
4) หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ  
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 



 

 

    1.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ที่สามารถแก้ไขปญัหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผูเ้รยีนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและคน้พบองค์
ความรูด้้วยตนเอง และสร้างแรงบนัดาลใจและเปน็แบบอยา่งที่ดีในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และ วิธีการ ที่เน้นการ
ปฏิบัติ มีความหลากหลายใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
การจัด การเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผลตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้และ
สอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรยีนและสาระการเรียนรู้ 
 
2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์
ในการจัดการเรียนรู้และนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุง
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นการ
ปฏิบัตมิีความหลากหลาย ใช้สือ่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี การ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวดัหรือผลการ
เรยีนรู้ จดุประสงค์การเรยีนรู้
และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรยีนและสาระการเรียนรู ้
 
2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ใน
การจัดการเรยีนรู้และนำผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงให้มีคณุภาพ
สูงขึ้น 
 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

1. จัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการที่เน้นการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี การ
จัดการเรียนรู้  การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรยีนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู้และ
สอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรยีนและสาระการเรียนรู้ 
 
2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ใน
การจัดการเรยีนรู้และนำผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงให้มีคณุภาพ
สูงขึ้น 
 
3. นิเทศการจัดการเรยีนรู้ใน
สถานศึกษา 
 
4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
สามารถนำไปใช้ได้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดี 

1. จัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการที่เน้นการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี การ
จัดการเรียนรู้ การวดัผลและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ จดุประสงค์การเรยีนรู้
และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรยีนและสาระการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการใช้            
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และ
นำผลการประเมินมาปรับปรุงให้
มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
3. นิเทศการจัดการเรยีนรู้ใน
สถานศึกษา 
 
4.กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
สามารถนำไใช้ได้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคยีง 
 
5. มีกระบวนการคดิและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง
แรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1) แผนการจัดการเรยีนรู ้
2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
การจัดการเรยีนรู้ และแหล่ง
เรียนรู ้
3) หลักฐานหรือร่องรอยการ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู ้
4) คำสั่ง และร่องรอย การเป็นพี่
เลี้ยง และให้คำแนะนำ 
5) หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 
 
 
 

    1.๔ การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง มีการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  
1.๔ การสร้างและการพัฒนา 
สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึ กษา และแหล่ ง
เรียนรู้ 

1. คัดสรรและหรือพฒันา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้
ในการจดัการเรยีนรู้ เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
หรือผลการเรยีนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 
2. ประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

1. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรยีนรู ้
 
2. ประเมนิผลการใช้สือ่ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
 
3. สามารถนำสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 

1. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรยีนรู ้
 
2. ประเมนิผลการใช้สือ่ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ และนำผลการ
ประเมินไปปรบัปรงุพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
 
3. สามารถนำสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดี 

1. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคลอ้งกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรยีนรู ้
 
2. ประเมนิผลการใช้สือ่นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
3. สามารถนำสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้าง
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู ้

1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้
2) หลักฐาน ร่องรอย 
การประเมินผลและหรือ
ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู ้
3) หลักฐาน ร่องรอย การนำ
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งการ
เรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
4) หลักฐานและร่องรอยอืน่ๆ 
เพิ่มเตมิเกี่ยวข้อง 



 

 
 
 

 
 
 

    1.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 
หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
1.๕ การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้

1. คัดสรรและหรือพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมนิผลที่
หลากหลายเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัดและหรือผลการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์การเรียนรู ้
 
2. มีการประเมินตามสภาพ
จริง 
3. มีการตรวจสอบคณุภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 
2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมินคณุภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และนำผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงให้มีคณุภาพสูงขึ้น 
 
4. ให้คำแนะนำด้านการวดัและ
ประเมินผล 

1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 
2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมินคณุภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และนำผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคณุภาพ
สูงขึ้น 
 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นพ่ีเลีย้ง
และให้คำปรึกษาด้านการวัด 
และประเมินผล 
 

1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั และหรือผลการเรยีนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
 
3. มีการประเมินคณุภาพของ
เครื่องมือ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และนำผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผู้นำ เป็น
พี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้านการ
วัดและประเมินผล 

1) แผนการจัดการเรยีนรู ้
2) หลักฐาน ร่องรอย ท่ีแสดง
ถึงการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดหรือผล
การเรยีนรู้ เพื่อวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และ
เกณฑ์การให้คะแนน 
4) ภาระงาน/ชิ้นงาน ของ
ผู้เรยีน 
5) คำสั่งและร่องรอยการเป็น
พี่เลี้ยง และให้คำแนะนำ 
ด้านการวัดและประเมินผล 



 

 
 

 
 

    1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศกึษา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แกไ้ขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ใหสู้งขึ้น และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู ้

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหา
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

1. มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ทีส่่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
2. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้อง 
 
3. นำผลการแก้ปญัหาหรือ
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนไปใช้ 

1. มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน 
 
2. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง 
และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจำเป็น 
 
3. นำผลการแก้ปญัหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไป
ใช้ 

1. มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน 
 
2. ใช้กระบวนการวิจัยหรือ
ดำเนินการวิจยัเพื่อแกป้ัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รยีน 
โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพปญัหาและ
ความต้องการจำเป็น 
 
3. นำผลการแก้ปญัหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช้ 
 
4. นำผลการศึกษาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

1. มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ทีส่่งผลต่อคณุภาพผู้เรยีน 
 
2. ใช้กระบวนการวิจัยหรือ
ดำเนินการวิจยัในการสร้างองค์
ความรู้ใหมเ่พื่อแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีน โดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจำเป็น 
 
3. นำผลการแก้ปญัหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช้ 
 
4. นำผลการศึกษาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ให้
สูงขึ้น 
 
5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู ้

1) หลักฐาน ร่องรอยที่แสดง
ถึงการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้หรือองค์
ความรู้ใหมโ่ดยใช้
กระบวนการวิจยั หรือการ
ดำเนินการวิจยั 
2) หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึง
การเป็นผู้นำหรือการให้
คำแนะนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    ๑.๗ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หมายถึง มีการพัฒนาการจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาล
ใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

๑.๗ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยและมคีวามสุข 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิต
และทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภยั
และมคีวามสุข 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเตม็
ตามศักยภาพ 

1. ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภยั
และมคีวามสุข 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเตม็
ตามศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ 

1. ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อตอ่
การเรยีนรู้ มีความปลอดภยัและมี
ความสขุ 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ ค่านิยมทีด่ีงาม ปลูกฝงั
ความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 
 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ 
 
5.ป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรยีนเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

แฟ้มเอกสาร หลักฐานการ
บริหารจดัการช้ันเรียน 



 

 
 
 

    1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน หมายถึง มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และพัฒนา
รูปแบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะ
ที่ดีของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภยัและมี
ความสขุ 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภยั
และมคีวามสุข 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิต
และทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเตม็
ตามศักยภาพ 

1. ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภยั
และมคีวามสุข 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเตม็
ตามศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ 

1. ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อตอ่
การเรยีนรู้ มีความปลอดภยัและมี
ความสขุ 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. อบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ ค่านิยมทีด่ีงาม ปลูกฝงั
ความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 
 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ 
 
5.เป็นแบบอย่างท่ีดีในการอบรม
และพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของ
ผู้เรยีน 
 

แฟ้มเอกสาร หลักฐานการ
อบรมและพฒันาคณุลักษณะที่ดี
ของผูเ้รยีน 



 
 

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ท่ีส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อย่าง
มีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ช้ีแนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง 
    2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา หมายถึง มีการพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา 

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจำช้ันเรยีนหรอืประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 
2. ใช้สารสนเทศในการ
เสรมิสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจำช้ันเรยีนหรอืประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 
2. ใช้สารสนเทศในการ
เสรมิสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
 
3. ให้คำปรึกษาแก่ครูใน
สถานศึกษาด้านการจัดทำข้อมลู
สารสนเทศ 
 

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจำช้ันเรยีนหรอืประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 
2. ใช้สารสนเทศในการ
เสรมิสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
 
3. ให้คำปรึกษาแก่ครูใน
สถานศึกษาด้านการจัดทำข้อมลู
สารสนเทศ 
 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดี 

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจำช้ันเรยีนหรอืประจำ
วิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 
2. ใช้สารสนเทศในการ
เสรมิสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
 
3. ให้คำปรึกษาแก่ครูใน
สถานศึกษาด้านการจัดทำข้อมลู
สารสนเทศ 
 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็น
ผู้นำ 
 
 

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน การ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจำช้ันเรียนหรือ
ประจำวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

2.2 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดทำและใช้
สารสนเทศ ของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
3. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการทีห่ลากหลายในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดทำและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
3. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
4. ส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดทำและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
3. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลายในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
4. ส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
 
5. นำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
 
6. เป็นแบบอย่างที่ดี 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดทำและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
3. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลายในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
4. ส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
5. นำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
 
6. เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้นำ 
 

แฟ้มเอกสาร หลักฐานการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

 



 

 
 
 
 
 
 

    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา หมายถึง ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบ
หรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อื่น ๆ  ของสถานศึกษา 

1. ปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

1. ปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
 

1. ปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. มีการพัฒนารูปแบบหรือแนว
ทางการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 

1. ปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
กระบวนการคดิมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน 
 
3. มีการพัฒนารูปแบบหรือแนว
ทางการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
4. เป้นแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 
 
 
 

แฟ้มเอกสาร หลักฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ  
ของสถานศกึษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ หมายถึง การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

2.4 ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 

1. มีการประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปญัหาและพัฒนา
ผู้เรยีน 

1. ผู้เรียนและผู้ปกครองมสี่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภยั
และมคีวามสุข 
 
2. การประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

1. ผู้เรียนและผู้ปกครองมสี่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภยั
และมคีวามสุข 
 
2. การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปญัหาและพัฒนา
ผู้เรยีน 
 
3. เป็นแบบอย่างท่ีดี 

1. ผู้เรียนและผู้ปกครองมสี่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อตอ่
การเรยีนรู้ มีความปลอดภยัและมี
ความสขุ 
 
2. การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย และหรอื
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน 
 
3. เป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 

แฟ้มเอกสาร หลักฐานการ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 



 
 

ด้านที ่3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ         สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือ
ระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพ การ
ปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ที่
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบตัิงาน
ความต้องการจำเป็นหรือตาม
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ที่สอดคล้อง
กับสภาพการปฏิบตัิงานความ
ต้องการจำเป็นหรือตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 
 
3. นำความรู้ความสามารถ 
และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ที่
สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น
หรือตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานการศึกษา หรือส่วน
ราชการต้นสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 
 
3. นำความรู้ ความสามารถ 
และทักษะทีไ่ดจ้ากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวตักรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่คณุภาพ
ผู้เรียน 
 
4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทีไ่ดจ้าก
การพัฒนาตนเอง 
 
5. เปน็แบบอยา่งที่ด ี
 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ที่
สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น
หรือตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานการศึกษา หรือส่วน
ราชการต้นสังกัด 
 
2. พัฒนาตนเองตามแผน 
 
3. นำความรู้ ความสามารถ 
และทักษะทีไ่ดจ้ากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวตักรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่คณุภาพ
ผู้เรียน 
 
4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทีไ่ดจ้าก
การพัฒนาตนเอง 
 
5. เปน็แบบอยา่งที่ดี และเป็นผู้นำ 

แฟ้มเอกสาร หลักฐาน 
การพัฒนาตนเอง 

 
 
 



 
 
 
 

    3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท  ในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล     ต่อคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน ร่องรอย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 
2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 
2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
 
3. สร้างนวัตกรรม ที่ไดจ้ากการ
เข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 
4. สร้างเครือข่ายชุมชนการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ 

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 
2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 
 
3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการ
เข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 
4. สร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
5. สร้างวัฒนธรรมทางการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
6. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
 
7. เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 
2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 
 
3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการ
เข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 
4. สร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
5. สร้างวัฒนธรรมทางการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
6. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อวงวิชาชีพ 
 
7. เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็น
ผู้นำ 
 

แฟ้มเอกสาร หลักฐานการ
พัฒนาวิชาชีพ 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

    3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ หลักฐาน ร่องรอย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  

3.3 นำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่ ได้ จากการพัฒ นา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1. มีการประมวลความรู้
เกี่ยวกับการอบรมพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. มกีารประมวลความรู้เกีย่วกับ
การอบรมพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
2. นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

1. มีการประมวลความรู้เกีย่วกับ
การอบรมพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
2. นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
3. เป็นแบบอย่างที่ดี 

1. มีการประมวลความรู้
เกี่ยวกับการอบรมพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
2. นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
3. เป็นแบบอย่างที่ดี 

แฟ้มเอกสาร หลักฐานเกีย่วกับ
การความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้



 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 
(ลงชื่อ)............................................................................ 

                ( ...............................................................  ) 
ตำแหน่ง........................................................................ 
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. ................. 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานแล้ว 
เห็นว่า............................................................................................................................. ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... ................................................. 
 
                                                         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าสายชั้น   
                                               ( ........................................... ) 
 
 (ลงชื่อ).................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         (ลงชื่อ)................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                  (นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ)                                           (นายวิทวัส  เจริญสขุ) 
 
 (ลงชื่อ).................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ         (ลงชื่อ)................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                     (นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง)                                                     (นายวิทวัส  เจริญสุข) 

 
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานแล้ว 

เห็นว่า.................................................................................................................... .................................................................................................................. 
........................................................................ ..................................................................... .................................................................................................... 
 
            (ลงชื่อ)............................................................ 
           (นางสาวชญาภา   หวลหอม) 
                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
                  วันที่............เดือน....................พ.ศ. .................... 



 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน  
รอบการประเมิน  
  ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ) 
   ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) 
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................................................................................... .................. 
ตําแหน่ง ………………………………………………………………………….. เงินเดือน......................................................................... 
สถานศึกษา …………………………………..............................สังกัด.............................................................................. ............. 
สอนระดับชั้น..................................วิชา.............................................................................................................................. . 
ชั่วโมงการสอน ………………………... ชั่วโมง/สัปดาห์  
จํานวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบด้วย  
 ๑) ลาป่วย จํานวน …..….. ครัง้ ……….. วัน       ๒) ลากิจ จํานวน .......... ครั้ง ……… วัน  
 ๓) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จํานวน ……… ครั้ง ...........วัน  
  
ชื่อผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ตําแหน่ง....................................................................  

 

 

 

คําชี้แจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  
    ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  
    ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเรจ็ใน
การพัฒนางาน ตามมาตรฐานตําแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จการ
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนําคะแนนจากการประเมินการ
ปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    ส่วนที่๓: ผลการประเมินผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลง
ความเห็นของการประเมิน  
    ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมินผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน 



ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมิน 

ตนเอง 
คแนนประเมิน 

ของผู้บังคับบญัชา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

๘๐ 
  

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา ๑๐   
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑๐ 
  

คะแนนรวม ๑๐๐   
 
ส่วนที่ ๓ : ผลการประเมิน  
 ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง  
 
 
      (ลงชื่อ)......................................... ผู้รับการประเมิน  
             ( ........................................ ) 
      ตําแหน่ง……………………………………………. 
      วันที่ ………………………………………………… 
 
 
 ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
  ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้  
   ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป)  
   ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)  
   ดี   (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)  
   พอใช้  (ร้อยละ ๖0.00 – ๖๙.๙๙)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

  ๓.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       (ลงชื่อ).......................................... ผู้บังคับบัญชา  
              (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
       วันที่............................................... 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 
 
    ผู้รับการประเมิน 
     ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประเมิน 
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว  
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แล้ว  
         แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 

 



 
แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที ่๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตําแหน่ง (๘๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินองค์ประกอบท่ี ๑ มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ ๗ ตัวช้ีวัด ด้านที่ ๒ 
ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ ๔ ตัวช้ีวัด และด้านท่ี ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวช้ีวัด รวมคะแนน
ทั้งหมด ๘๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  √ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่อง
คะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น ๑ คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น ๔ คะแนน  
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งที่มีฐานเป็น คะแนน
เต็ม ๘๐ คะแนน ดังนี้  
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
๑. ด้านการจัดการเรียนรู้  
    ๑.๑ นำผลการ
วิเคราะห์ หลักสูตร มา
จัดทำรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู ้

นำผลการวิเคราะห์หลักสตูร มา
จัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ตาม
หลักสตูร ให้ผูเ้รียนได้ พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

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

 
   ๑.๒ ปฏิบัติการ
สอน โดยออกแบบ
การจัดการเรยีนรู ้

ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ ใหผู้้เรยีนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะ

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

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 80  
   56 



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ท่ี
สำคัญ ตามหลักสตูร 
 
 

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

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

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรยีน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน 
 
 
 

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

   ๑.๔ เลือกและใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนมีทักษะ
การคิด 
 
 
 

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

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผล วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 

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

   ๑.๖ จัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน 

จัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดกระบวนการคดิ 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ 
การเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะดา้น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
 
 

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

   ๑.๗ อบรมบม่นิสัย
ให้ผู้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

อบรมบ่มนสิัยให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทย
ที่ดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
๒. ด้านการส่งเสริมและ สนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดทำข้อมลู
สารสนเทศ จัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีนและรายวิชา 
 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
เพื่อใช้ ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคณุภาพ ผู้เรียน 

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

   ๒.๒ ดำเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอื
ผู้เรยีน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสาน ความร่วมมือกับผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ แก้ปัญหา
ผู้เรยีน 
 

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

   ๒.๓ ร่วมปฏิบัติงาน 
ร่วมปฏิบตัิงานทาง
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ของสถานศึกษา 
 
 

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

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
หรือผู้เกีย่วข้อง 
 
 
 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
หรือผู้เกีย่วข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรยีน 

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

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครูความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
 
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

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

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ทักษะ ท่ีได้จากการ
พัฒนา ตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ได้จากการพัฒนา ทักษะ ท่ีได้จาก
การพัฒนา ตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

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

คะแนนรวม 
 
 

    

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐาน
เป็น คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๘๐ แล้วหารด้วย ๕๖) 

     

 
 

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



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

ระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินระดับความสําเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดย
พิจารณาจากปริมาณงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู ้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการ
ประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๙.๙๙ ลงมา  
๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๐.๐๐ - ๓๙.๙๙  
๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐.00 - ๕๙.๙๙  
๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖0.00 - ๗๙.๙๙  
๕) ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘0.00 ขึ้นไป  
เกณฑ์การให้คะแนน  

 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ำหนัก 
(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ำหนัก 

(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความสำเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     2       2  

คะแนนรวม 
 
 

   

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

 
 

 
 

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมิน x ค่าน้ำหนัก 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 

  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการ
ประเมิน 10 รายการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง  
 โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานเป็น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

        

2 มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

        

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไมค่ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

        

5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดย
คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 

        

6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ         

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล 

        

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
      4 



ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

9 ยึดถือและปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินยั         

คะแนนรวม         

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 1 และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมฐีานคะแนนเต็มเป็น ๑๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

 
 



 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 
 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน  
รอบการประเมิน  
  ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ) 
   ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) 
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................................................................................... .................. 
ตําแหน่ง ………………………………………………………………………….. เงินเดือน......................................................................... 
สถานศึกษา …………………………………..............................สังกัด.............................................................................. ............. 
สอนระดับชั้น..................................วิชา.............................................................................................................................. . 
ชั่วโมงการสอน ………………………... ชั่วโมง/สัปดาห์  
จํานวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบด้วย  
 ๑) ลาป่วย จํานวน …..….. ครัง้ ……….. วัน       ๒) ลากิจ จํานวน .......... ครั้ง ……… วัน  
 ๓) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จํานวน ……… ครั้ง ...........วัน  
  
ชื่อผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ตําแหน่ง....................................................................  

 

 

คําชี้แจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  
    ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  
    ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเรจ็ใน
การพัฒนางาน ตามมาตรฐานตําแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จการ
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนําคะแนนจากการประเมินการ
ปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    ส่วนที่๓: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลง
ความเห็นของการประเมิน  
    ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน 



ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ประเมินตนเอง 
คแนนประเมินของ

ผู้บังคับบญัชา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

80   

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 10   
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัยคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10   

คะแนนรวม 100   
 
ส่วนที่ ๓ : ผลการประเมิน  
 ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง  
 
 
      (ลงชื่อ)......................................... ผู้รับการประเมิน  
             ( ........................................ ) 
      ตําแหน่ง……………………………………………. 
      วันที่ ………………………………………………… 
 
 
 ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
  ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้  
   ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป)  
   ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)  
   ดี   (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)  
   พอใช้  (ร้อยละ (60.00 – ๖๙.๙๙)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

  ๓.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       (ลงชื่อ).......................................... ผู้บังคับบัญชา  
              (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
             ตําแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
       วันที่...............................................  
 
 
 



ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 
 
    ผู้รับการประเมิน 
     ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประเมิน 
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว  
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แล้ว  
         แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 

 



 
แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ตําแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

ตอนที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตําแหน่ง (60 คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวชี้วัด และด้านที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวชี้วัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่
คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ คะแนน  
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนน
เต็ม 60 คะแนน 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้  
   ๑.๑ สร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้อง กับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร เพื่อให้ผูเ้รียน
ได้พัฒนาสมรรถนะและ การเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการปรับ
ประยุกต์ ใหส้อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น  

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะประจำ
วิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร 
โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคลอ้ง
กับบริบท ของสถานศึกษา ผู้เรยีน 
และท้องถิ่น 

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

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริม ผูเ้รียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน 
ร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ ความแตกต่างของ
ผู้เรยีน  

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

   ๑.๔ สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความแตกต่าง ของ
ผู้เรยีน และทำใหผู้้เรยีนมีทักษะการ
คิดและ สามารถสร้างนวัตกรรมได ้
 

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

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน การ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู ้

มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรยีน 
 

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

   ๑.7 จัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน 

มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิและ
พัฒนาผู้เรียน ให้กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ 
การเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะดา้น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
 

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

   ๑.8 อบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม  
 

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

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดทำข้อมลู
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการจัดทำข้อมลูสารสนเทศของ
ผู้เรยีนและรายวิชา เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรยีนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

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

   ๒.๒ ดำเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความ
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

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

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรยีน 

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

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความ 
สามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครูความรอบรู้
ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

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

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

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

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การพัมนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้
 

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

คะแนนรวม      

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



 
ตอนที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน    
 (๒๐ คะแนน)  

 คำชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ 
รายการละ ๑๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 1) การประเมินตอนที่ ๒ กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ 
และระดับ ๑ ในแต่ลระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

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

 ๒) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                         40 



 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
๑. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)  
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวทิยฐานะ 

           

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

           

๒.๒ เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

           

คะแนนรวม      
แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการ
พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

     

 
สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบท่ี ๑  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่ 60   

ตอนที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย  
            ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

20   

คะแนนรวม 80   

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

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ตําแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที ่๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

ระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินระดับความสําเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดย
พิจารณาจากปริมาณงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู ้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการ
ประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๙.๙๙ ลงมา  
๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๐.๐๐ - ๓๙.99  
๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐.00 – ๕๙.99  
๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 60.00 – ๗๙.99  
๕) ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘0.00 ขึ้นไป  
เกณฑ์การให้คะแนน  

 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ำหนัก 
(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ำหนัก 

(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความสำเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     2       2  

คะแนนรวม 
 
 

   

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

 
 
 

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมิน x ค่าน้ําหนัก 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 

  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)  

 คําชี้แจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการ
ประเมิน 10 รายการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับท่ีคาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง  
 โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานเป็น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
      4 



ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

        

2 มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

        

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไมค่ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

        

5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดย
คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 

        

6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ         

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล 

        

9 ยึดถือและปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินยั         

คะแนนรวม         

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 1 และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมฐีานคะแนนเต็มเป็น ๑๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

 



 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน  
รอบการประเมิน  
  ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ) 
   ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) 
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................................................................................... .................. 
ตําแหน่ง ………………………………………………………………………….. เงินเดือน......................................................................... 
สถานศึกษา …………………………………..............................สังกัด.............................................................................. ............. 
สอนระดับชั้น..................................วิชา.............................................................................................................................. . 
ชั่วโมงการสอน ………………………... ชั่วโมง/สัปดาห์  
จํานวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบด้วย  
 ๑) ลาป่วย จํานวน …..….. ครัง้ ……….. วัน       ๒) ลากิจ จํานวน .......... ครั้ง ……… วัน  
 ๓) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จํานวน ……… ครั้ง ...........วัน  
 
ชื่อผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ตําแหน่ง....................................................................  

 

คำชี้แจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  
    ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  
    ส่วนที ่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื ่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที ่ ๑ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องคป์ระกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนำคะแนนจากระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนำคะแนนจากระดับ
ความสำเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนำคะแนนจากการประเมิน
การปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    ส่วนที่๓: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลง
ความเห็นของการประเมิน  
    ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ
ผลการประเมิน 



ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ประเมินตนเอง 
คแนนประเมินของ

ผู้บังคับบญัชา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
                      การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

80   

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 10   
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัยคณุธรรม    
                      จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10   

คะแนนรวม 100   
 
ส่วนที่ ๓ : ผลการประเมิน  
 ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง  
 
 
      (ลงชื่อ)......................................... ผู้รับการประเมิน  
             ( ........................................ ) 
      ตําแหน่ง……………………………………………. 
      วันที่ ………………………………………………… 
 
 
 ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
  ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้  
   ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป)  
   ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.99)  
   ดี   (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)  
   พอใช้  (ร้อยละ 60.00 – ๖๙.๙๙)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

  ๓.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       (ลงชื่อ).......................................... ผู้บังคับบัญชา  
              (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
       วันที่...............................................  
  
 
 



 
ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 
 
    ผู้รับการประเมิน 
     ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประเมิน 
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว  
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แล้ว  
         แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 



 
แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

ตอนที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตําแหน่ง (60 คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวชี้วัด และด้านที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวชี้วัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่
คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ คะแนน  
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนน
เต็ม 60 คะแนน 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้  
   ๑.๑ สร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

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

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะประจำ
วิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร 
โดยมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ที่สามารถแกไ้ขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ ทำใหผู้้เรยีนมีกระบวนการ
คิด และค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 
 

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

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรยีนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน 
ร่วมกัน โดยมีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่ามารถแก้ไขปญัหาในการ
จัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคดิและค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ 
 

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

   ๑.๔ สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

|มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถแก้ไขปญัหาในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และทำใหผู้้เรยีนมี
ทักษะการคิดและสามารถสรา้ง
นวัตกรรมได ้
 

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

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และนำผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนรู ้
 

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

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรยีน และนำผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แกไ้ข
ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.7 จัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน 

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

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

   ๑.8 อบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม โดยคำนึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
และสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
 

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

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดทำข้อมลู
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการจัดทำข้อมลูสารสนเทศของ
ผู้เรยีนและรายวิชา โดยมีข้อมลูเปน็
ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรยีนรู้ แก้ไขปญัหา
และพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

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

   ๒.๒ ดำเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนรายบคุคล และประสานความ
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปญัหาผู้เรยีน 
 

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

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

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

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

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

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

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

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

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่
มีผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 
 

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

คะแนนรวม      

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

 

 

 

 



ตอนที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน    
 (๒๐ คะแนน)  

 คำชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ 
รายการละ ๑๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 1) การประเมินตอนที่ ๒ กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ 
และระดับ ๑ ในแต่ลระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

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

 ๒) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                         40 



รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
๑. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)  
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวทิยฐานะ 

           

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

           

๒.๒ เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

           

คะแนนรวม      
แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการ
พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

     

 
 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่ ๖๐   

ตอนที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย  
            ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒๐   

คะแนนรวม ๘๐   

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

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินระดับความสําเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดย
พิจารณาจากปริมาณงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู ้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการ
ประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ำหนัก 
(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ำหนัก 

(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความสำเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     2       2  

คะแนนรวม 
 
 

   

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

 
 

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมิน x ค่าน้ำหนัก 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 

  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ) 
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ ) 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)  

 คําชี้แจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการ
ประเมิน 10 รายการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับท่ีคาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับที่คาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง  
 โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานเป็น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
      4 



ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

        

2 มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

        

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไมค่ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

        

5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดย
คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 

        

6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ         

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล 

        

9 ยึดถือและปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินยั         

คะแนนรวม         

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 1 และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมฐีานคะแนนเต็มเป็น ๑๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

 



 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 
 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน  
รอบการประเมิน  
  ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ )  
   ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )  
ชื่อผู้รับการประเมิน......................................................................................................................................... .................... 
ตําแหน่ง ………………………………………………………………………….. เงินเดือน......................................................................... 
สถานศึกษา …………………………………..............................สังกัด.............................................................................. ............. 
สอนระดับชั้น..................................วิชา.............................................................................................................................. . 
ชั่วโมงการสอน ………………………... ชั่วโมง/สัปดาห์  
จํานวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบด้วย  
 ๑) ลาป่วย จํานวน …..….. ครัง้ ……….. วัน       ๒) ลากิจ จํานวน .......... ครั้ง ……… วัน  
 ๓) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จํานวน ……… ครั้ง ...........วัน  
 
ชื่อผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ตําแหน่ง....................................................................  

 

คำชี้แจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  
    ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  
    ส่วนที ่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื ่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที ่ ๑ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนำคะแนนจากระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นำามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนำคะแนนจากระดับ
ความสำเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนำคะแนนจากการประเมิน
การปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    ส่วนที่๓: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลง
ความเห็นของการประเมิน  
    ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ
ผลการประเมิน 



ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ประเมินตนเอง 
คแนนประเมินของ

ผู้บังคับบญัชา 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
                      การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

80   

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 10   
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัยคณุธรรม    
                      จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10   

คะแนนรวม 100   
 
ส่วนที่ ๓ : ผลการประเมิน  
 ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง  
 
 
      (ลงชื่อ)......................................... ผู้รับการประเมิน  
             ( ........................................ ) 
      ตําแหน่ง……………………………………………. 
      วันที่ ………………………………………………… 
 
 
 ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
  ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้  
   ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป)  
   ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.99)  
   ดี   (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)  
   พอใช้  (ร้อยละ ๖0.00 – ๖๙.๙๙)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

  ๓.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       (ลงชื่อ).......................................... ผู้บังคับบัญชา  
              (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
       วันที่...............................................  
 
 
 



ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 
 
    ผู้รับการประเมิน 
     ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประเมิน 
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว  
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แล้ว  
         แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                    
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน 
                                                                                   (...........................................) 
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แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ )  

ตอนที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตําแหน่ง (60 คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านที ่๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวชี้วัด และด้านที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวชี้วัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่
คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๔ คะแนน  
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนน
เต็ม 60 คะแนน 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้  
   ๑ .๑  สร ้ า งและ
หรือพัฒนาหลักสูตร 

ริเริม่ พัฒนารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวช้ีวัด หรือผลการเรยีนรู้ 
ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา 
ผู้เรยีน และท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ ส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่
ดีในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.๒ ออกแบบ
การจัดการเรยีนรู ้

ริเริม่ คิดค้น การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพ
การจัดการเรยีนรู้ใหสู้งขึ้น เพื่อให้ผู้เรยีน
มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะประจำวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร มี
กระบวนการคดิและค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสรา้งแรงบันดาลใจ และ
เป้นแบบอย่างท่ีดีในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้
 

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

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนานวัตกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ ทำให้
ผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และทำงาน ร่วมกัน มีกระบวนการคิด
และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและ
สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่
ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

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

   ๑.๔ สร้างและ
หรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรูข้อง
ผู้เรยีน และทำใหผู้้เรยีนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู ้
 

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

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนารูปแบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ และนำผลการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู ้
 
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู ้

มีการรเิริ่ม คดิค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรยีน และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้สูงขึ้น และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี ในการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู ้
 

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

   ๑.7 จัด
บรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้รียน 

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนาการจัด
บรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความแตกต่างผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และ
สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดกระบวนการคดิ ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่
ดีในการอบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
 

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

   ๑.8 อบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม โดย
คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรยีนเป็น
รายบุคคล และสามารถแก้ไขปญัหาและ
พัฒนาผู้เรียนได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการอบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
 

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

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ จัดทำข้อมลู
สารสนเทศของ
ผู้เรยีนและรายวิชา 
 

มีการรเิริ่ม คดิค้น และพัฒนารูปแบบ
การจัดทำข้อมลูสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมีข้อมูลเป็นปัจจบุัน 
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุนการ
เรียนรู้ แกไ้ขปัญหาและพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๒.๒ ดำเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรยีน
รายบุคคล และประสานความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาผูเ้รียน และริเริม่โครงการหรือจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคด์้วยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 
 

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

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน 
ๆ ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการ และงานอ่ืน 
ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคณุภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
 
 

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

   ๒.๔ ประสาน
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาและพัฒนา
ผู้เรยีน เป็นแบบอย่างท่ีด ี

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

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
   ๓.๑ พัฒนา
ตนเอง อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพครูและ
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา และวิธีการ
สอน และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 
 

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

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ท่ีได้จากการ
พัฒนา ตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ทีม่ีผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน และเป็นแบบอย่างที่ด ี
 

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

คะแนนรวม      

 

ตอนที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน    
 (๒๐ คะแนน)  

 คำชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ 
รายการละ ๑๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 1) การประเมินตอนที่ ๒ กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ 
และระดับ ๑ ในแต่ลระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

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

 ๒) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                         40 



รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
๑. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)  
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวทิยฐานะ 

           

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

           

๒.๒ เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

           

คะแนนรวม      
แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการ
พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

     

 
สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบท่ี ๑  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่ ๖๐   

ตอนที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย  
            ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒๐   

คะแนนรวม ๘๐   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพเศษ 
โรงเรียนบอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที ่๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ )  

ระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินระดับความสําเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดย
พิจารณาจากปริมาณงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู ้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการ
ประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๙.๙๙ ลงมา  
๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๐.๐๐ - ๓๙.99  
๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐.00 – ๕๙.99  
๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 60.00 – ๗๙.99  
๕) ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘0.00 ขึ้นไป  
เกณฑ์การให้คะแนน  

 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ำหนัก 
(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ำหนัก 

(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความสำเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     2       2  

คะแนนรวม 
 
 

   

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

 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมิน x ค่าน้ำหนัก 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 

  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ )  

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)  

 คําชี้แจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการ
ประเมิน 10 รายการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง  

 โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานเป็น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
      4 



ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

        

2 มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

        

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไมค่ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

        

5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดย
คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 

        

6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ         

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล 

        

9 ยึดถือและปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินยั         

คะแนนรวม         

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 1 และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมฐีานคะแนนเต็มเป็น ๑๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

 


