
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครุช านาญการ 

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



ชื่อผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ตําแหน่ง....................................................................  

 

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  

คำชี้แจง  

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  

    ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  

    ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

                 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนำคะแนนจาก

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  

                 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นำามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนำคะแนน

จากระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  

                 -  สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนำคะแนนจาก

การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบ

สรุปฉบับนี้  

    ส่วนที่๓ : ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลง

ความเห็นของการประเมิน  

    ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ

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 - ๘๕.๔๔)  
   ดี   (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)  
   พอใช้  (ร้อยละ 50.00 – ๖๙.๙๙)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

  ๓.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       (ลงชื่อ)................................ ผู้บังคับบัญชา  
             (......................................) 
       ตําแหน่ง.........................................  
       วันที่...............................................  
 
 
 
 
ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  



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



 
 
 

 

แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตําแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตําแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
ตอนที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานต าแหน่ง (60 คะแนน)  
 ค าชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ ๑ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 8 ตัวช้ีวัด ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวช้ีวัด และด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ๓ ตัวช้ีวัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่อง
คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คิดเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น ๔ คะแนน  
 โดยให้นําคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 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 

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

ผู้เรยีน และท้องถิ่น และสามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนรู ้

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะประจาํ
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 ้
 

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



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 และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

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

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

   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 

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



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
ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

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

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 ้

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
  3.3 นําความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

นําความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่
มีผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 
 

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

คะแนนรวม      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตอนที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน    
 (๒๐ คะแนน)  

 ค าชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ รายการ
ละ 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. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)  
    พิจารณาจากการดําเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหน่งและวทิยฐานะ 

           

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

           

๒.๒ เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

           

คะแนนรวม      
แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความส าเร็จในการ
พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
(โดยน าคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

     

 
 
สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบท่ี ๑  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง ๖๐   

ตอนที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย  
            ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒๐   

คะแนนรวม ๘๐   

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

 
 



 
 
 
 

แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตําแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตําแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 ค าชี้แจง การประเมินระดับความสําเร็จการมีสว่นร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจากปริมาณงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน โดยใช้
เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมสี่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ ์การให้คะแนน ดังนี้  

 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ าหนัก 
(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ าหนัก 

(ข) 

คะแนน
ที่ได้ 

(ก X ข) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความส าเร็จของงานที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     2       2  

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมิน x ค่าน้ าหนัก 



คะแนนรวม 
 
 

   

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

 

 

 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3  

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 

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

  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)  

 ค าชี้แจง การประเมินการปฏบิัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการประเมิน 10 รายการ 
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดงันี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัตไิดต้่ํากว่าระดับท่ีคาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัตไิดต้่ํากว่าระดับที่คาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัตไิดต้ามระดับท่ีคาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัตไิดสู้งกว่าระดับท่ีคาดหวัง  
 โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีฐาน
เป็น คะแนนเตม็ 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 และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีฐานคะแนนเต็มเปน็ ๑๐ คะแนน  
(โดยน าคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

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


