
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สายงานการสอน 
  ครั้งท่ี  ๑    (  ๑ ตุลาคม...............................  -  ๓๑  มีนาคม ......................................... ) 
  ครั้งท่ี  ๒    (  ๑ เมษายน..............................  -  ๓๐  กันยายน ...................................... ) 

 
ชื่อผูรับการประเมิน                                                      
ตําแหนง                 วิทยฐานะ                               เงินเดือน                             บาท 
สถานศึกษา (โรงเรียน/ศพด.)                                 สงักัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)                                                              
.  
สอนระดับชั้น                  วิชา  ชั่วโมงการสอน                            ชั่วโมงตอสัปดาห 
จํานวนวันลาในรอบการประเมิน............ วัน ประกอบดวย (๑) ลาปวย  ................  วัน (๒)  ลากิจ ........... วัน 

 

ชือ่ผูประเมิน .................................................................ตําแหนง ........................................................................ 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน (70 คะแนน) 
 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

 
คะแน
นเต็ม 

 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน

ของ
ผูบังคับบั

ญชา 
1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสตูร 
1.2 การจัดการเรียนรู 

1.2.1  การออกแบบหนวยการเรียนรู 
1.2.2  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการ 
          จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/  
          แผนการจัดประสบการณ 
1.2.3  กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
1.2.4  คุณภาพผูเรียน 
          1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
          1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

1.3  การสรางและหรือพัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
       ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.5  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย เพื่อแกปญหา 
       หรือพัฒนาการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

45 
5 

25 
(5) 
(5) 
 
 

(5) 
(10) 
{5} 
{5} 
5 
 

5 
5 

  

2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1  การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทํามูลสารสานเทศ 
2.2  การจัดระบบดูแลชวยเหลอืผูเรียน 

10 
5 
5 

  

3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1  การพัฒนาตนเอง 
3.2  การพัฒนาวชิาชีพ 

10 
5 
5 

  

4 งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 5   
 คะแนนรวม 70   
 
 
 



      -2- 
ตอนที่  2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 
 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 

 
ผลการ

ประเมินตนเอง 

ผลการ
ประเมินของ

ผูบังคับบญัชา 
1 
 

2 
3 
4 
 

5 
6 

มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัย หรือยินยอมให
ผูอ่ืนใชอํานาจและหนาที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน 
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของผูบงัคับบัญชา 
มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 
การมีจิตสํานึกที่ดี มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการ โดยไมเลือก
ปฏิบัต ิ
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชพี 
การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม 

5 
 

5 
5 
5 
 

5 
5 

  

 คะแนนรวม 30   
 
ตอนที่  3 การสรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
ตอนที่  1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน 70  
ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม    
             และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

30  

คะแนนรวม 100  
คิดเปนรอยละ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      - 3 - 
 
ตอนที่  4  ผลการประเมิน 
 4.1  ผลการประเมินตนเอง 
         ขาพเจาขอรับรองวาไดประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลกัฐานะที่มีอยูจริง 
 
           (ลงชื่อ)...................................................................ผูรับการประเมิน 
                      (.................................................................) 
            ตําแหนง.................................................................. 
            วันที่........................................................................ 
 4.2  ผลการประเมินของผูประเมิน 
         �  ดีเดน (รอยละ 90.00 ข้ึนไป) 

         �  ดีมาก (รอยละ 80.00 – 89.99) 

         �  ดี      (รอยละ 70.00 – 79.99) 

         �  พอใช (รอยละ 60.00 – 69.99) 

         �  ปรับปรุง (รอยละ 59.99 ลงมา) 

               ความเห็นของบังคับบัญชา........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผูประเมิน 
                 (....................................................) 
       ตําแหนง....................................................... 
       วันที่.............................................................. 
 
ตอนที่  5  การรับทราบผลการประเมิน 

5.1 ผูรับการประเมิน : 
              �  ไดรับทราบผลการประเมินแลว 

 
           (ลงชื่อ)...................................................................ผูรับการประเมิน 
                      (.................................................................) 
            ตําแหนง.................................................................. 
            วันที่........................................................................ 

5.2 ผูประเมิน :  
            �  ไดแจงผลการประเมนิและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว 

              �  ไดแจงผลการประเมนิเมื่อวันที่.........เดือน...................พ.ศ.................แลว 

            แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ 
 

      (ลงชื่อ).........................................................ผูประเมิน 
                 (....................................................) 
       ตําแหนง....................................................... 
       วันที่.............................................................. 
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      (ลงชื่อ).........................................................พยาน 
                 (....................................................) 
       ตําแหนง....................................................... 
       วันที่.............................................................. 

 
ตอนที่ 6 ความเห็น 
 6.1 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

       �  เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน 

              �  มีความเห็นตางดงันี้................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
                 (....................................................) 
       ตําแหนง....................................................... 
       วันที่.............................................................. 
 
 6.2 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง 

       �  เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน 

              �  มีความเห็นตางดงันี้................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
  คะแนนที่ควรไดรับรอยละ.................... 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
                 (....................................................) 
       ตําแหนงประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
       วันที่.............................................................. 
 6.2 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

       �  เห็นดวยกับผลการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

              �  มีความเห็นตางดงันี้................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
  คะแนนที่ควรไดรับรอยละ.................... 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
                 (....................................................) 
       ตําแหนงนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       วันที่.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบันทึกการประเมินตอนที่  1 

การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงาน สายงานการสอน (70 คะแนน) 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว 

บันทึกหลักฐาน 
รองรอย 

ใหระบุขอมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ที่สะทอนความรู 
ความสามารถ 

1.ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสรางและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

ระดับ 5 มีการบนัทึกผลการใชหลักสูตร เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1)เอกสารการวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัด 
2)รายวิชาที่สอน 
3)หนวยการเรียนรู 
4)หลักฐานการประเมินผล
การใชหลักสูตร 
5)หลักฐานและรองรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการนาํไปใชกับผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา
ไดเหมาะสม 

ระดับ 3 มีหนวยการเรียนรู โดยครอบคลุมเนื้อหา 
ของหลักสูตร 

ระดับ 2 มีการทาํรายวชิาหรือคําอธิยายรายวชิา 

ระดับ 1 มีการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู 
และตัวชี้วดั 

1.2 การจัดการเรียนรู 
1.2.1 การออกแบบ
หนวยการเรียนรู 

ระดับ 5 มีการประเมนิผลการใชหนวยการเรียนรู และ    
นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

1)หนวยการเรียนรูของ
รายวิชาที่สอน 
2)หลักฐานการประเมินผล
การใชหนวยการเรียนรู 
3)หลักฐานและรองรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู 

ระดับ 3 มีกิจกรรมการเรียนรูที่มีวิธีการปฏิบัติทีท่ี่       
หลายกหลาย 

ระดับ 2 มีหนวยการเรียนรูสอดคลองผูเรียน บริบทของ
สถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน 

ระดับ 1 มีการออกแบบหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับ
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว 

บันทึกหลักฐาน 
รองรอย 

ใหระบุขอมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ที่สะทอนความรู 
ความสามารถ 

1.2.2 การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัด การศึกษา
เฉพาะบุคคล 
(IEP)แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP)/แผนการ
จัดประสบการณ 

ระดับ 5 มีการบนัทึกหลังการสอนและนาํผลมาพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู 

1) หลักฐานเอกสาร   
การวิเคราะหผูเรียน 
2)แผนการจัดการ  
เรียนรูฯ 
3)หลักฐานการใช
แผนการจัดการเรียนรู
และบนัทึกผลหลงัสอน 
4)หลักฐานและรองรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่
เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติ    
ของสาระการเรียนรูและผูเรียน 

ระดับ 3 มีแผนการจัดการเรียนรูฯ ที่มีองคประกอบครบถวน
ตามรูปแบบที่สถานศึกษา หรือสวนราชการตนสังกัดกําหนด
และสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง 
ระดับ 2 มีการจัดทาํแผนการจดัการเรียนรูฯ ที่สอดคลอง  
กับหนวยการเรียนรู และผูเรียน 
ระดับ 1 มีกระบวนการวิเคราะหและการวิเคราะหผูเรียน 
เปนรายบุคคล 

1.2.3 กลยุทธ          
ในการจัดการเรียนรู 

ระดับ 5 มีการนาํผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
ใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

1)แผนการจัดการเรียนรู 
2)สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรูและแหลงเรียนรู 
3)หลักฐานการ
ประเมินผลการใช     
กลยุทธการจัดการเรียนรู 
4)หลักฐานและรองรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่
เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการประเมนิผลการใชกลยุทธในการจัด          
การเรียนรู 

ระดับ 3 มีการจัดการเรียนรู ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู 

ระดับ 2 มีการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน    
การเรียนรูตัวชี้วัด และจดุประสงคการเรียนรู 

ระดับ 1 มีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิคและ    
เนนกระบวนการ active Learning 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว 

บันทึกหลักฐาน 
รองรอย 

ใหระบุขอมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ที่สะทอนความรู 
ความสามารถ 

1.2.4 คุณภาพผูเรียน 
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 

 
ระดับ 5 ผูเรียนนไมนอยกวารอยละ 70 ในรายวชิาที่สอน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 

 
1)เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียนของ
นักเรียนรายวิชาที่สอน/
กลุมสาระการเรียนรู 
2)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 
 

ระดับ 4 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 65 ในรายวชิาทีส่อน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
ระดับ 3 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 60 ในรายวชิาทีส่อน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
ระดับ 2 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 55 ในรายวชิาทีส่อน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
ระดับ 1 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 50 ในรายวชิาทีส่อน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 

1.2.4.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูเรียน 

ระดับ 5 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 90 ในรายวชิาทีส่อน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมาย             
ที่สถานศึกษากําหนด 

1)หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
2)แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร
แกนกลาง 
3)หลักฐานและรองรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 85 ในรายวชิาทีส่อน      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมาย             
ที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับ 3 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ในรายวชิาทีส่อน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมาย             
ที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับ 2 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 ในรายวชิาทีส่อน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมาย             
ที่สถานศึกษากําหนด 
ระดับ 1 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ในรายวชิาทีส่อน      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมาย             
ที่สถานศึกษากําหนด 
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1.3 การสรางและหรือ 
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี             
ทางการศึกษาและ  
แหลงเรียนรู 

ระดับ 5 มีการประเมนิผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู แลวนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

1)สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยทีางการศึกษา
และแหลงเรียนรู 
2)เอกสารหลักฐาน   
การใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยทีางการศึกษา
และแหลงเรียนรู 
3)เอกสารหลักฐาน   
การประเมินและ     
การปรับปรุงการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหลง
เรียนรู 
4)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการสรางหรือจัดทําสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี   
ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 

ระดับ 3 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรู ที่นาํมาใชใหสอดคลองกับผูเรียน 

ระดับ 2 มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและ
แหลงเรียนรู ที่คัดเลือกแลวมาใชใหสอดคลองกับแผน       
การจัดการเรียนรู 
ระดับ 1 มีการพิจารณาเลือกสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู มาใชในการจดัการเรียนรู 

1.4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

ระดับ 5 มีการนาํผลการประเมนิผลเคร่ืองมือการวัด และ
ประเมินผลไปใชในการพฒันาเคร่ืองมือและพัฒนาผูเรียน 

1)เคร่ืองมือที่ใชในการ
วัดและประเมนิผล   
การเรียนรู 
2)เอกสารหลักฐาน   
การประเมินตาม   
สภาพจริง 
3)เอกสารหลักฐาน   
การใชเคร่ืองมือการวัด
และประเมินผล 
4)เอกสารหลักฐาน   
การสราง การประเมนิ
การปรับปรุง และ    
การพัฒนาเคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผล 
5)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการประเมนิผลเคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 

ระดับ 3 มีการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 

ระดับ 2 มีการออกแบบเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลไปใช
ประเมินตามสถาพจริง 

ระดับ 1 มีการกําหนดเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลที่
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
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1.5 ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห และหรือวิจัย 
เพื่อแกปญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรูที่สงผล
ตอคุณภาพผูเรียน 

ระดับ 5 มีการรายงานและเผยแพร 1)เอกสารหลักฐาน
การศึกษาวิเคราะห
สังเคราะหปญหาหรือ
ความตองการพัฒนา 
การเรียนรู 
2)เอกสารหลักฐาน   
การดําเนินการวิจยัฯ 
3)หลักฐานแสดงผล  
การดําเนินการวิจยัฯ 
4)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรูที่กําหนดและมี
การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ระดับ 3 มีการดําเนินการแกปญหาการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา 

ระดับ 2 มีการออกแบบการแกปญหาการจัดการเรียนรู    
ของผูเรียน 
ระดับ 1 มีการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ปญหาการจัด  
การเรียนรูของผูเรียน 

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.1 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนและการจัดทาํ
ขอมูลสารสนเทศ 

ระดับ 5 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนตองเสริมแรงใหผูเรียน 
มีความมั่นใจในการพฒันาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจและ 
มีระบบสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือ     
ประจําวชิา การเขาถึงและการใชระบบ สามารถใชเปน
แบบอยางที่ดีหรืออางอิงได 

1)สภาพหองเรียน 
2)ปายแสดงนทิรรศการ 
ปายนิเทศ  ปายแสดง
ผลงานผูเรียน สื่อ
อุปกรณอ่ืน ๆ 
3)ขอมูลเพื่อจัดทํา
สารสนเทศ 
4)สนสนเทศและ
เอกสารประจําชัน้เรียน
หรือประจําวิชา 
5)หลักฐานการใชใน 
การเสริมสรางและ
พัฒนาผูเรียน 
6)เอกสารหลักฐานแสดง
การใหคําปรึกษาการ
จัดทําขอมูลสนสนเทศ 
ในสถานศึกษา 
7)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนตองใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษระอันพึงประสงค และมีการให
คําปรึกษาการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาํ  
ชั้นเรียนหรือประจําวชิาในสถานศึกษา 
ระดับ 3 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนตองสงเสริมผูเรียนให
เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวติและการทํางานและมีการ
เขาถึงและใชระบบสนสนเทศ และเอกสารประจาํชัน้เรียน
หรือประจําวิชาในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน 
ระดับ 2 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนโดยการมีสวนรวมของ
ผูเก่ียวของและผูเรียนมีความสุข และมีการดูแลและบริหาร
จัดการสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจํา
วิชา ใหมีความถูกตองและทนัสมัย 
ระดับ 1 มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย และเอ้ือ
ตอการเรียนรูของผูเรียน และมีการจัดรวบรวมขอมูลเพื่อ
จัดทําสารสนเทศ และเอกสารประจําชัน้เรียนหรือประจําวชิา 
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2.2 การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 

ระดับ 5 มีผลการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนเห็นไดอยาง
ชัดเจน 

1)เอกสารหลักฐานแสดง
ขอมูลสารสนเทศของ
ผูเรียน 
2)โครงการ/กิจกรรม
แกปญหาหรือพัฒนา
ผูเรียน 
3)เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการดําเนนิการ
ตามระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
4)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีโครงการ/กิจกรรมทีส่รางสรรคและหลากหลาย  
ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

ระดับ 3 มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน
สอดคลองกับปญหาหรือความตองการจําเปนที่จะตองดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
ระดับ 2 มีการบริหารจัดการขอมูลในระบบสารสนเทศ 

ระดับ 1 มีการจัดทาํฐานขอมูลของผูเรียนตามระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.1 การพัฒนาตนเอง ระดับ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเครือขายวิชาการ 
หรือชุมชนการเรียนรูทางวชิาชพี 

1)แฟมเอกสารหลักฐาน
การพัฒนาตนเอง 
2)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการนาํความรู ทักษะที่ไดจากการพฒันาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
ระดับ 3 มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง 

ระดับ 2 แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถานศึกษา หรือสวนราชการโดยความเห็นชอบของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับ 1 มีแผนพัฒนาตนเองทีส่อดคลองกับความรู 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลกัษณะของตนเองและสภาพ
ปญหา หรือความตองการจําเปนการปฏิบัตงิานในสถานศึกษา 
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3.2 การพัฒนาวชิาชีพ ระดับ 5 มีการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูแบบยั่งยนื 1)เอกสารหลักฐานแสดง
การเขารวมและ      
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาวชิาชีพครู 
2)นวัตกรรมจากการเขา
รวมในชุมชนการเรียนรู 
3)เอกสารหลักฐาน   
การนํานวัตกรรมมา
จัดการเรียนรู 
4)เอกสารหลักฐานแสดง
การสรางเครือขายชุมชน
การเรียนรู 
5)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการนาํนวตักรรมจากการเขารวมในชุมชน        
การเรียนรูมาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ระดับ 3 มีการสรางและพฒันานวัตกรรมจากการเขารวม    
ในชุมชนการเรียนรู 

ระดับ 2 มีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมทางวิชาการ  
ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
ระดับ 1 มีการเขารวมกลุมพัฒนาวชิาชีพครู 

4. งานอ่ืนที่ไดรับ
มอบหมาย 

ระดับ 5 มีการปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมายสามารถใช
เปนตัวอยางที่ดีได 

1)เอกสารหลักฐาน   
การมอบหมาย 
2)รายงานผล         
การดําเนินงาน 
3)เอกสารหลักฐานแสดง
เทคโนโลยทีี่ใช
ปฏิบัติงาน 
4)เอกสารหลักฐาน   
การดําเนินงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
5)หลักฐานและรองรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวของ 

ระดับ 4 มีการปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมายมี
กระบวนงานทีโ่ปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
ระดับ 3 มีผลการปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมายไดผลดี 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ระดับ 2 มีผลปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมายมีความถูกตอง
ตามระเบียนแบบแผน 

ระดับ 1 มีการปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
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แบบบันทึกการประเมินตอนที่  2 
การประเมินการปฏิบัตตินในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(30 คะแนน) 
 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

ผลการ
ประเมินตนเอง 

ผลการ
ประเมินของ

ผูบังคับบญัชา 
1 มีความชื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอม  

ใหผูอ่ืนใชอํานาจและหนาทีข่องตน เพ่ือแสวงหาประโยชน       
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสจุริต เที่ยงตรง   
และเที่ยงธรรมไดรับการยอมรับจากเพื่อรวมงานและผูบงัคับบญัชา   
ในดานความซื่อสัตยสจุริต รักษาผลประโยชนของทางราชการ          
ไมมีผลประโยชนทับซอน ใชทรัพยสินของทางราชการอยางคุมคา      
ไมใชชองวางทางระเบียบและกฎหมายเพื่อประโยชนสวนตนและผูอ่ืน
(การรับอามิสสนิจางจากผูอ่ืน)ไมแสวงหาผลประโยชนที่เกิดจาก
ชองวางทางระเบยีบกฎหมายจากผูปกครอง และนักเรียน               
ในงานที่เก่ียวกับบทบาท หนาที ่และภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 

5   

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของ
ผูบังคับบญัชา 
โดยพิจารณาจาก การมีความรูและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของอยางเครงครัด ปฏิบัติตามคําสัง่ หรือนโยบายที่ชอบดวย
กฎหมายอยางเครงครัดของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหาร
การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด และไมใชชองวางทางระเบียบ และ
กฎหมายกลั่นแกลงผูอ่ืน 

5   

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ    
โดยพิจารณาจาก การพฒันาตนเองและงานโดยใหหลักการพัฒนาแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์มทีักษะการสอนงาน (Coaching) จนสามารถเปนตนแบบ
ได เปนผูตรงตอเวลา มีความรับผิดของตองานตามบทบาท หนาที่ 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตน    
มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย และอุทิศเวลาโดยมจีิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

5   
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ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

ผลการ
ประเมินตนเอง 

ผลการ
ประเมินของ

ผูบังคับบญัชา 
4 การมีจิตสํานึกที่ดี มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการ 

โดยไมเลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาจาก การมีพฤติกรรมเชิงบวก 
ในการใหบริการกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ มุงมั่นในการใหความรู 
และวิธีปฏิบัติที่ถูกตองกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ ใหบริการ 
กับกลุมเปาหมายผูรับบริการในประเด็นที่เก่ียวของกับการเรียน     
การสอน โดยไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการกับผูปกครองทุกคน ในประเด็น     
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนของผูเรียนในความปกครอง โดยไม
เลือกปฏิบัติ ใหความรวมมือกับประชาชน ชุมชนในประเด็นที่เก่ียวของ
กับการพัฒนาผูเรียน โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

5   

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานโดยเขารวมกิจกรรมของวิชาชพี    
หรือองคกรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพของตนเอง
อยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติงานโดยใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือ
กลุมเปาหมายผูรับบริการดวยความเมตตากรุณาอยางเต็มกําลัง
ความสามารถและเสมอภาค ปฏิบัติตนดวยการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปองกันความเสี่ยงในการดําเนนิชีวิต
ภายใตความรูและคุณธรรมอันด ีประพฤติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิง่แวดลอม ไมกระทาํตนเปน
ปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจอารมณ และสังคม  
ของกลุมเปาหมายผูรับบริการบคุลากรทางการศึกษา และผูรวมงาน 

5   

6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม  
โดยพิจารณาจาก การมีภาพลักษณที่ดีทางดานศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีเปนแบบอยางทางสังคม เชารวมกิจกรรม  
ที่สงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีาน ขององคกร 
สังคม และสถานศึกษาอยางสม่าํเสมอ รวมถึงกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และประโยชนสาธารณะ ปฏิบัตติอกลุมเปาหมายผูรับริการ         
เพื่อนรวมงาน และประชาชน อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ปฏิบตัิตน
เพื่อเปนการเสริมสรางความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลในการทํางาน 
หรืออยูรวมกับผูอ่ืน รวมทั้งปลูกฝงแกกลุมเปาหมายผูรับบริการ 

5   

   

  หมายเหตุ กรณีความเห็นไมสอดคลองกันใหผูบังคับบัญชาทาํความเขาใจกับผูรับการประเมิน 
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