
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 

(ทุกสังกัด) 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้ขอรบัการประเมิน  
รอบการประเมิน  
  ครั้งที ่๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   ครั้งที ่๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
ช่ือผู้รับการประเมิน............................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง ………………………………………………………………………….. เงินเดือน......................................................................... 
สถานศึกษา …………………………………..............................สังกัด........................................................................................... 
สอนระดับช้ัน..................................วิชา............................................................................................................................... 
ช่ัวโมงการสอน ………………………... ช่ัวโมง/สัปดาห์  
จํานวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบด้วย  
 ๑) ลาป่วย จํานวน …..….. ครั้ง ……….. วัน       ๒) ลากิจ จาํนวน .......... ครั้ง ……… วัน  
 ๓) ลาอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จํานวน ……… ครั้ง ...........วัน  
  
ช่ือผู้ประเมิน ………………………………………………………………….………………ตําแหน่ง....................................................................  

 

 

 

 

คําชี้แจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย  
    ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน  
    ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
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 โดยนําคะแนนจากการ
ประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
    ส่วนที่๓: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลง
ความเห็นของการประเมิน  
    ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน 



ส่วนที่ ๒ : สรปุผลการประเมิน  

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมินตนเอง 

คแนนประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

องค์ประกอบที ่๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

80   

องค์ประกอบที ่๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10   
องค์ประกอบที ่๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10   

คะแนนรวม 100   
 
ส่วนที่ ๓ : ผลการประเมิน  
 ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง  
 
 
      (ลงช่ือ)......................................... ผู้รับการประเมิน  
             ( ........................................ ) 
      ตําแหน่ง……………………………………………. 
      วันที่ ………………………………………………… 
 
 
 ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผูบ้ังคับบัญชา  
  ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังน้ี  
   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 ความเห็นของผู้บังคบับัญชา  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
       (ลงช่ือ)................................ ผู้บังคับบัญชา  
             (......................................) 
       ตําแหน่ง.........................................  
       วันที่...............................................  
 
 
 



ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 
 
    ผู้รับการประเมิน 
     ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
                                                                                    
                                                                                                                                                  
                                                                                    
                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับการประเมิน 
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว  
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แล้ว  
         แต่ผู้รบัการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
                                                                                    
                                                                                                                                                  
                                                                                    
                                                                        ลงช่ือ ……………………………………………. 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
                                                                        ลงช่ือ ……………………………………………. พยาน 
                                                                                   (...........................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................. 
                                                                        วันที่ .................................................... 
 
 
 
 

 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ตําแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 

(ทุกสังกัด) 

ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ช่ือผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มนีาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ตอนท่ี 1 : ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนางานตามมาตฐานตําแหน่ง (60 คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวช้ีวัด ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวช้ีวัด และด้านที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวช้ีวัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่
คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 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
เรียนรู้ให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาสมรรถนะและ การเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการปรับ
ประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถ่ิน  

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

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำ
วิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะท่ีสำคัญ ตามหลักสูตร 
โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับบริบท ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถ่ิน 

           



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

มีการอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริม ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน 
ร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ ความแตกต่างของ
ผู้เรียน  

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

   ๑.๔ สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ 

มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความแตกต่าง ของ
ผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดและ สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 

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

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน การ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
 

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

   ๑.๖ ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

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

   ๑.7 จัดบรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 

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

   ๑.8 อบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีดี
ของผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม  
 
 
 

           



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 
   ๒.๑ จัดทำข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา เพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

   ๒.๒ ดำเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
 

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

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงาน
อ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

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

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถาน
ประกอบการ 
 

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียน 

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

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
 
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ

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



การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา ระดับคุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ คะแน
น 

ระดับ คะแน
น 1 2 3 4 1 2 3 4 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพครู
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน 
 

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

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

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

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

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

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ท่ีได้จากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การพัมนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
 

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

คะแนนรวม      

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

 
ตอนท่ี ๒ : ระดับความสำเรจ็ในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นทา้ทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรยีนรูข้องผู้เรียน    
 (๒๐ คะแนน)  

 คำชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ 
รายการละ ๑๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และใหผู้้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
 
 
 



 
 
 
 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน  
 1) การประเมินตอนที่ ๒ กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ 
และระดับ ๑ ในแต่ลระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังน้ี 

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
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)  
    พิจารณาจากการดำเนินการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ
การปฏิบัติท่ีคาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

           

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีคาดหวัง (๒๐ คะแนน)            
๒.1 เชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน 
ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

           

๒.๒ เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

           

คะแนนรวม      
แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการ
พัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็น ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมที่ได้มาคูณกับ ๒๐ แล้วหารด้วย ๔๐) 

     

 
 
สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองคป์ระกอบท่ี ๑  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมิน
ของ

ผู้บังคับบญัชา 

ตอนท่ี ๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ๒๐   

ตอนท่ี ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย    
ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒๐   

คะแนนรวม    

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

 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การประเมินการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
ตําแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 

(ทุกสังกัด) 

ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ช่ือผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มนีาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ระดับความสาํเร็จการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินระดับความสําเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจากปริมาณงาน 
ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู ้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน โดยใช้
เคร่ืองหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

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

 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้  
 
 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน (ก) ค่า

น้ำหนัก 
(ข) 

คะแนน
ท่ีได้ 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) ค่า
น้ำหนัก 

(ข) 

คะแนน
ท่ีได้ 

(ก X ข) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความสำเร็จของงานท่ี
ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบญัชา 
 

     2       2  

คะแนนรวม 
 
 

   

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

 
 

 
 

คะแนนท่ีได้ = ระดับการประเมิน x คา่น้าํหนัก 



แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

ตำแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 
(ทุกสังกัด) 

ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................  
ช่ือผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มนีาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี (๑๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการประเมิน 10 รายการ 
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ตํ่ากว่าระดับท่ีคาดหวังมาก  
 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ตํ่ากว่าระดับท่ีคาดหวัง  
 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับท่ีคาดหวัง  
 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับท่ีคาดหวัง  
 โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีฐาน
เป็น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 

 
 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

        

2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

        

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกต้อง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

        

5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดย
คำนึงถึงคณุภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 

        

6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ         

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล 

        

9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินัย         

คะแนนรวม         

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
      4 



ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 1 และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมหารด้วย ๔) 

        

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


