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แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งที่     วันที่      

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)      สกุล      
สถานศึกษา     โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   

ด้านการปฏิบัติตน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๑. วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน) 
     ๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา 
ท่าทาง และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะต่อผู้เรียน 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สำรวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - บันทึกสถิติการมาทำงาน 
     - บัญชีลงเวลา 
     - บันทึก คำสั่งการลงโทษ 

ฯลฯ 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
…………………………………………………… 

    
 

     ๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา
ท่าทาง และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะต่อผู้บงัคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน 

    

     ๑.๓ การมีเจตคติเชิงบวกกับ
ประเทศชาต ิ

    

     ๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็น
ข้าราชการ 

    

     ๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็น
ข้าราชการครู 

    

     ๑.๖ การปฏิบัติตามกฎหมาย     
คะแนนการประเมิน ข้อ ๑ (๑.๑-๑.๖) คะแนน 

๒. คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน) 
     ๒.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่
นับถืออย่างเคร่งครัด 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สำรวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - บันทึกสถิติการมาทำงาน 
     - บัญชีลงเวลา 
     - บันทึก คำสั่งการลงโทษ 
                ฯลฯ 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
…………………………………………………… 

    
 

     ๒.๒ การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
ศาสนกิจของศาสนาที่นบัถืออย่างสม่ำเสมอ 

    

     ๒.๓ การเห็นความสำคัญ เข้าร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน 

    

     ๒.๔ การเห็นความสำคัญ เข้าร่วม
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีต 
ประเพณี วัฒนธรรมของชาต ิ

    

     ๒.๕ การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ 
 

    

     ๒.๖ การต่อต้านการกระทำของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของ
ชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๒ (๒.๑-๒.๖) คะแนน 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๖) 

           (๒๔) 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๖) 

             (๒๔) 



-๒- 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน) 
     ๓.๑ การพัฒนาวชิาชีพและบุคลิกภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สำรวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - ID Plan 

ฯลฯ 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     ๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ 
ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยและ
นานาชาติในปัจจุบัน 

    

     ๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหา
ผลประโยชน์ทีไ่ม่ถูกต้อง 

    

     ๓.๔ การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 

    

     ๓.๕ การให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วม
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพครูอย่างสมำ่เสมอ 

    

     ๓.๖ รัก เมตตา เอาใจใส ชว่ยเหลือ สง่เสริม 
สนบัสนนุ ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความ
เสมอภาค 

    

     ๓.๗ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรบั
ของผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง 
และชุมชน 

    

     ๓.๘ การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อ
กายและใจของผู้เรียน 

    

     ๓.๙ การทำงานกบัผู้อื่นได้โดยยึดหลัก
ความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

    

     ๓.๑๐ การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ 
นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพฒันา
ให้กับผู้เรียน โรงเรียน หรือชุมชนในดา้นใด
ด้านหนึ่ง (ดา้นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา และสิง่แวดล้อม) 

    

     ๓.๑๑ การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๓ (๓.๑-๓.๑๑) คะแนน 
๔. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน) 
     ๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สำรวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 

     ๔.๒ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

    

 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๖) 

             (๔๔) 



-๓- 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

     ๔.๓ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอ่ืน 

         - แผนการจัดการเรียนรู ้
     - รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

  

     ๔.๔ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของ
ตนเอง 

    

     ๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจต่างๆ หรือการดำรงชีวิตของตน 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑-๔.๕) คะแนน 
๕. จิตวิญญาณความเป็นครู (๘ คะแนน) 
     ๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สำรวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - แผนการจัดการเรียนรู ้
     - รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

 

     ๕.๒ การตระหนักในความรู้และทักษะที่
ถูกต้อง รวมถึงสิ่งที่ดีๆ ให้กับผู้เรียน 

    

     ๕.๓ การสร้างความเสมอภาค 
เป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน 

    

     ๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จตามศักยภาพ 
ความสนใจหรือความตั้งใจ 

    

     ๕.๕ การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้
ตลอดเวลา 

    

     ๕.๖ การจัดกิจกรรมสง่เสรมิ การใฝ่รู ้ค้นหา 
สร้างสรรค์ ถา่ยทอด ปลกูฝงัและเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีของผู้เรยีน 

    

     ๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๕ (๕.๑-๕.๗) คะแนน 
๖. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  
(๘ คะแนน) 
    ๖.๑ การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สำรวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - แผนการจัดการเรียนรู ้
     - รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 

     ๖.๒ การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ
และให้สังคมยอมรับ 

    

     ๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษา
ภาพลักษณ์ในวชิาชีพ 

    

     ๖.๔ การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วม
วิชาชีพประพฤตปิฏิบัติในทางทีจ่ะเกิด
ภาพลักษณ์เชิงลบต่อวชิาชีพ 

    

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๖) 

             (๒๐) 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๘) 

             (๒๘) 



-๔- 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

     ๖.๕ การจัดกิจกรรมสง่เสรมิ การใฝ่รู ้ค้นหา
สร้างสรรค์ ถา่ยทอด ปลกูฝงัและเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม 

     

  

คะแนนการประเมิน ข้อ ๖ (๖.๑-๖.๕) คะแนน 
รวมคะแนนการประเมิน  ด้านการปฏิบัติตน ข้อ ๑-๖  (๔๐ คะแนน)                                               คะแนน 

 
 
ด้านการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๑. การจัดการเรียนการสอน  
(๒๔ คะแนน) 
     ๑.๑ การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
     รายวิชาที่สอน 
 หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
 การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
      การจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยทีาง  
      การศึกษา และแหล่งเรยีนรูไ้ป 
      ประยุกต์ใช้กับผู้เรียน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ 
     ประเมินผลการเรียนรู้ 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

  

     ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตาม
หลักสูตร 

    

     ๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    

     ๑.๔ การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

    

     ๑.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอด 
คล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

     ๑.๖ คุณภาพผู้เรียน ได้แก ่
          ๑) ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของ 
              ผู้เรียน 
          ๒) คุณลักษณะที่พงึประสงค ์
              ของผู้เรียน 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๑ (๑.๑-๑.๖) คะแนน 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๘) 

             (๒๐) 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๒๔) 

             (๒๔) 



-๕- 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(๑๒ คะแนน) 
     ๒.๑ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชวีิตและ
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สภาพห้องเรียน 
 ป้ายแสดงนิทรรศการ ป้ายนเิทศ 
     ป้ายแสดงผลงานผู้เรยีน สื่อ  
     อุปกรณ์อื่นๆ  
 โครงการ/กิจกรรมแก้ปัญหาหรือ 
     พัฒนาผู้เรียน 
 เอกสาร หลักฐานแสดงผลการ 
     ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
     ผู้เรียน 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

 

     ๒.๒ การดำเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

    

     ๒.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๒ (๒.๑-๒.๓) คะแนน 
๓. การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน) 
     ๓.๑ การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ด้วยวธิีการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 แผนพัฒนาตนเอง 
 ใบรับรองการผ่านการทดสอบ 
      ความรู้จากสถาบันวิชาการ 
 วุฒิบัตร/เกียรติบตัร/ใบรับรอง/โล/่ 
      รางวัล หลักฐานการศึกษาต่อ 
 หนังสือเชิญ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ  
     ฯลฯ 
 เอกสารหลักฐานแสดงการมสีว่น 
     ร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
     ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 เอกสารหลักฐานการนำนวตักรรม 
     มาจัดการเรยีนรู ้
 เอกสารหลักฐานแสดงการสรา้ง 
     เครือข่ายชุมชนการเรียนรู ้

 
 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๑๒) 

             (๑๒) 



-๖- 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

     ๓.๒ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

     เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

 
 คะแนนการประเมิน ข้อ ๓ (๓.๑-๓.๒) คะแนน 

๔. การทำงานเป็นทีม (๔ คะแนน) 
     ๔.๑ หลักการทำงานเปน็ทมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 สื่อ อุปกรณ์ ป้ายแสดงนิทรรศการ  
     ป้ายนิเทศ ป้ายแสดงผลงานของ 
     ผู้เรียนหรือสถานศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัด 
      การศึกษา 
 เอกสาร หลักฐานแสดงผลการ 
     ทำงานเป็นทีมหรือการพัฒนา 
     ทีมงาน 
 วุฒิบัตร/เกียรติบตัร/ใบรับรอง/โล/่ 
      รางวัล 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

   
 

     ๔.๒ การพัฒนาทีมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑-๔.๒) คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๘) 

             (๘) 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

             (๘) 



-๗- 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 

หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๕. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงาน
ของสถานศึกษา (๘ คะแนน) 
     มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของ
สถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรือ
งานบริหารวิชาการ หรืองานกิจการ
นักเรียน หรืองานบริหารงบประมาณหรือ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีส่วน
ร่วมปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 เอกสารหลักฐานแสดงการมสีว่น 
     ร่วมในกิจกรรมตามภารกิจ 
     บริหารงานของสถานศึกษา หรือ 
     งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

   
 คะแนนการประเมิน ข้อ ๕ คะแนน 

๖. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี  
(๔ คะแนน) 
     สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
 การสังเกต 
 สัมภาษณ์ สนทนา  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงาน/ 
     ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 เอกสารหลักฐาน สื่อ ที่แสดงถึงการ 
     ใช้ภาษาและเทคโนโลย ี
 ผลที่เกิดจากการใช้ภาษาและ 
     เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรยีน 
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ระบุ)………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

   
 คะแนนการประเมิน ข้อ ๖ คะแนน 

รวมคะแนนการประเมิน  ด้านการปฏิบัติงาน ข้อ ๑-๖  (๖๐ คะแนน)                                               คะแนน 
 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการผู้ประเมิน 
         (    ) 
 ตำแหน่ง      
 วัน เดือน                 พ.ศ.    

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๘) 

             (๔) 

สูตรคำนวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) X (๔) 

             (๔) 



-๘- 
 

บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ครั้งที ่       วันที ่  

 
 ๑. ข้อเสนอแนะ 
          
          
          
          
           
          
           
          
           
 
 ๒. จุดเด่น 
          
          
          
          
           
          
           
          
           
 
 ๓. จุดที่ควรพัฒนา 
          
          
          
          
           
          
           
          
           
 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการผู้ประเมิน 
         (    ) 
 ตำแหน่ง      
 วัน เดือน                 พ.ศ.    
 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คร้ังที่          วันที่          

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                     สกุล         

สถานศึกษา    โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2  

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 ด้านการปฏิบัติตน 
1.1 วินัยและการรักษาวินัย 6     
1.2 คุณธรรม จริยธรรม 6     
1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 6     
1.4 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6     
1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู 8     
1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 8     

รวม 40     
2 ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การจัดการเรียนการสอน 24     
2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 12     
2.3 การพัฒนาตนเอง 8     
2.4 การทำงานเป็นทีม 4     
2.5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 8     
2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 4     

รวม 60     
รวมผลการประเมิน 100   

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 

    ผ่าน               ไม่ผ่าน 

 

 

(ลงชื่อ)                          ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)               กรรมการ   (ลงชื่อ)                 กรรมการ 
       (นางสาวชญาภา หวลหอม)                             (      )                      (.................................) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว                      ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว                     ข้าราชการบำนาญ 
วันที่                                                       วันที่                                             วันที ่      
 

 



-2- 

สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจดุที่ควรพัฒนา 

คร้ังที่          วันที่        

 

1.ข้อเสนอแนะ 

              
              
              
              
              
              
               

 

2. จุดเด่น 

              
              
              
              
              
              
               

 

3. จุดที่ควรพัฒนา 

              
              
              
              
              
              
               

 


