
 
 

แบบบันทึกการประเมินตอนที่  1  

 
ตัวช้ีวัด 

 
ผลการประเมิน 

บันทึกหลักฐานร่องรอย/ให้ระบุ
ข้อมูล/สารสนเทศหลักฐานที่
สะท้อนความรู้ความสามารภ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือ
พัฒนาหรือหลักสูตร 

ระดับ 5 มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1) เอกสารวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
2) รายวิชาที่สอน 
3) หน่วยการเรียนรู้ 
4odki) หลักฐานการประเมินผล
การใช้หลักสูตร 
๕) หลักฐานและร่องรอยอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 มีการนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาได้เหมาะสม 
ระดับ 3 มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหา 
ของหลักสูตร 
ระดับ 2 มีการทำรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชา  
ระดับ 1 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด  

1.2 การจัดการเรียนรู ้
    2.1.1 การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 

ระดับ 5 มีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และ
นำผลการประเมินมาปรับปรุง 

1) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา
ที่สอน 
2) หลักฐานการประเมินผลการ
ใช้หน่วยการเรียนรู้ 
3) หลักฐานและร่องรอยอ่ืนๆ
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 3 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่
หลากหลาย 
ระดับ 2 มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบท
ของสถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ระดับ 1 มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับ
รายวิชา 

 1.2.2 การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
(EP)/แผนการสอน
รายบุคคล(IP)/แผนการ
จัดประสบการณ์ 

ระดับ 5 มีบันทึกหลังสอนและนำผลมาพัฒนา
แผนการเรียนรู ้

1) หลักฐานเอกสารการวิเคราะห์
ผู้เรียน 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
3) หลักฐานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน 
4) หลักฐานและร่องรอยอ่ืนๆ
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 3 มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่สถานศึกษา หรือส่วนราชการ
ค้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
ระดับ 2 มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และผู้เรียน  
ระดับ 1 มีกระบวนการวิเคราะห์และการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ผลการประเมิน 

บันทึกหลักฐานร่องรอย/ให้ระบุ
ข้อมูล/สารสนเทศหลักฐานที่
สะท้อนความรู้ความสามารภ 

1.2.3 กลยุทธ์ในการ 
จัดการเรียนรู ้

ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การ
จัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
3) หลักฐานการประเมินผลการ
ใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
4) หลักฐานและร่องรอยอ่ืนๆ
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 
ระดับ 3 มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล 
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 2 มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ระดับ 1 มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค
และเน้นกระบวนการ active learning 
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ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับ

หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/

หลักฐานที่สะท้อน 
ความรู้ความสามารถ 

๑.๒.๔ คุณภาพ
ผู้เรียน 
๑.๒.๔.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

ระดับ ๕  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในรายวิชาที่สอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๑) หลักฐานเอกสาร
แสดงผลการเรียนของ
นักเรียนรายวิชาที่สอน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒) หลักฐานและร่องรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ๔  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๔ ในรายวิชาที่สอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
ระดับ ๓  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในรายวิชาที่สอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
ระดับ ๒  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ในรายวิชาที่สอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
ระดับ ๑  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในรายวิชาที่สอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๑.๒.๔.๒ 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับ ๕ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในรายวิชาที่สอนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

๑) หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
๒) แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง 
๓) หลักฐานและร่องรอย 
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้อง 

 

ระดับ ๔ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ในรายวิชาที่สอนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
ระดับ ๓ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในรายวิชาที่สอนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
ระดับ ๒ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในรายวิชาที่สอนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
ระดับ ๑ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในรายวิชาที่สอนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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๑.๓ การสร้างและ
หรือ พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

ระดับ ๕  มีการประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ แล้วนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

๑) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
๒) เอกสารหลักฐานการใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๓) เอกสารหลักฐานการ
ประเมินและการปรับปรุงการ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
๔) หลักฐานและร่องรอย 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ๔ มีการสร้างหรือจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ระดับ ๓  มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่นำมาใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
ระดับ ๒ มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ที่คัดเลือกแล้วมาใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
ระดับ ๑ มีการพิจารณาเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๔ การวัดและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ระดับ ๕  มีการนำผลการประเมินผลเครื่องมือการวัด และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือและพัฒนาผู้เรียน 

๑) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 
๒) เอกสารหลักฐานการ
ประเมินตามสภาพจริง 
๓) เอกสารหลักฐานการใช้
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
๔) เอกสารหลักฐานการสร้าง 
การประเมิน การปรับปรุง 
และการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผล  
๕) หลักฐานและร่องรอย 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
 

ระดับ ๔ มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผล และประเมินผล 
ระดับ ๓  มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ระดับ ๒  มีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้
ประเมินตามสภาพจริง 
ระดับ ๑ มีการกำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
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ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับ

หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/

หลักฐานที่สะท้อน 
ความรู้ความสามารถ 

๑.๕ ศึกษา 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือ
วิจัย เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

ระดับ ๕ มีการรายงานและเผยแพร่ 
 

๑) เอกสารหลักฐานการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาหรือ
ความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ 
๒) เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินการวิจัยฯ 
๓) หลักฐานแสดงผลการ
ดำเนินการวิจัยฯ 
๔) หลักฐานและร่องรอยอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

ระดับ ๔ มีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดและมีการ
สรุปผลการแก้ไขหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนา 
ระดับ ๓ มีการดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 
ระดับ ๒ มีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดับ ๑ มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

๒. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
๒.๑ การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
และการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ 

ระดับ ๕ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจ และมีระบบ
สารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา การเข้าถึง
และการใช้ระบบ สามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีหรืออ้างอิงได้และมี
การส่งเสริมผู้เรียนด้านการออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน การส่งเสริม
ด้านความสะอาดโดยใช้กจิกรรมโครงงาน โดยการนำศาสตร์พระราชา
มาเป็นแนวปฎับัติ 

๑) สภาพห้องเรียน 
๒) ป้ายแสดงนิทรรศการ ป้าย
นิเทศ ป้ายแสดงผลงานผู้เรียน 
สื่ออุปกรณ์อ่ืนๆ  
๓) ข้อมูลเพ่ือจัดทำสารสนเทศ 
๔) สารสนเทศและเอกสารประจำ
ชั้นเดือนหรือประจำวิชา 
๕) หลักฐานการใช้ในการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
๖) เอกสารหลักฐานแสดงการให้
คำปรึกษาการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศในสถานศึกษา 
๗) หลักฐานและร่องรอย 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง  
๘)บัญชีออมทรัพย์ 
๙)โครงการ 
๑๐)ภาพถ่ายกิจกรรม 

ระดับ ๔ วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการให้คำปรึกษา
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำ
วิชาในสถานศึกษา 
ระดับ ๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและการทำงานและมีการเข้าถึงและใช้
ระบบสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนซื้อประจำวิชาในการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ ๒  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข พระมีการดูแลและบริหารจัดการ
สารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา ให้มีความ
ถูกต้องและทันสมัย 
ระดับ ๑ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำสารสนเทศ 
และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 
 



 
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับ

หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/

หลักฐานที่สะท้อน 
ความรู้ความสามารถ 

๒.๒ การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

ระดับ ๕ มีผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนเห็นได้อย่างชัดเจน ๑) เอกสารหลักฐานแสดง
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
๒) โครงการ/ กิจกรรม
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
๓) เอกสารหลักฐานแสดงผล
การดำเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
๔) หลักฐานและร่องรอย 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ๔  มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลายใน
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ระดับ ๓  มีโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับปัญหามีความต้องการจำเป็นที่จะต้องดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
ระดับ ๒  มี การบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ระดับ ๑  มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
๓.๑ การพัฒนา
ตนเอง 

ระดับ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ หรือ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๑) แฟ้มเอกสารหลักฐานการ
พัฒนาตนเอง 
๒) หลักฐานและร่องรอย 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง  
 

ระดับ ๔ มีการนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ระดับ ๓  มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง 
ระดับ ๒  แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการโดยความเห็นชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ระดับ ๑  มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของตนเองและสภาพ
ปัญหา หรือความต้องการจำเป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับ

หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/

หลักฐานที่สะท้อน 
ความรู้ความสามารถ 

๓.๒ การพัฒนา
วิชาชีพ 

ระดับ ๕ มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบยั่งยืน ๑) เอกสารหลักฐานแสดงการ
เข้าร่วมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
๒) นวัตกรรมจากการเข้าร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ 
๓) เอกสารหลักฐานการนำ
นวัตกรรมมาจากการเรียนรู้ 
๔) เอกสารหลักฐานแสดงการ
สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
๕) หลักฐานและร่องรอยอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง  

ระดับ ๔ มีการนำนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
มาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ ๓ มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ 
ระดับ ๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมทางวิชาการในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระดับ ๑  มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู 

๔. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระดับ ๕  มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างที่ดีได้ 

๑) เอกสารหลักฐานการ
มอบหมายงาน 
๒) รายงานผลดำเนินงาน 
๓) เอกสารหลักฐานแสดง
เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงาน 
๔) เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
๕) หลักฐานและร่องรอยอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

ระดับ ๔  มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีกระบวนงานที่
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ ๓  มีผลปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ผลดี รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 
ระดับ ๒  มีผลปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีความถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผน 
ระดับ ๑  มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบบันทึกการประเมินตอนที่ ๒ 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๓๐ คะแนน) 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา 
๑ ความซ่ือสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือ

ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และ
เที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้
ช่องว่างทางระเบียบและกฎหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น (การ
รับอามิสสินจ้างจากผู้อ่ืน) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดจากช่องว่างทาง
ระเบียบกฎหมายจากผู้ปกครอง นักเรียนในงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 
หน้าที่ และภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 

๕   

๒ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย คำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
โดยพิจารณาจาก การมีความรู้และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำสั่ง มีนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำสั่ง มีนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษามีหน่วยงานต้น
สังกัด และไม่ใช่ช่องว่างทางระเบียบ และกฎหมาย กลั่นแกล้งผู้อ่ืน 

๕   

๓ มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ โดยพิจารณาจาก การพัฒนาตนเองและงานโดยให้หลักการ
พัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีทักษะการสอนงาน (Coaching) จนสามารถ
เป็นต้นแบบ เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานตามบทบาท 
หน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ
ตน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และอุทิศเวลาโดยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 

๕   

 

 

 

 

 



 
 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา 
๔ การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ โดยพิจารณาจาก การมีพฤติกรรมเชิงบวกในการให้บริการกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ มุ่งมั่นในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการกับ
ผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของผู้เรียน
ในความปกครองโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๕   

๕ การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานโดยเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพองค์กร
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ปฏิบัติงานโดยให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการด้วย
ความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค ปฏิบัติตน
ด้วยการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันความ
เสี่ยงในการดำเนินชีวิตภายใต้ความรู้และคุณธรรมอันดี ประพฤติตนเป็น
ผู้นำในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์ 
และสังคมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ร่วมงาน 

๕   

๖ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และ
สังคม  โดยพิจารณาจาก การมีภาพลักษณ์ท่ีดีทางด้านศีลธรรม 
จริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างทางสังคม เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของ
องค์กร สังคม และสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
เพ่ือนร่วมงาน และประชาชน อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงาน หรืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งปลูกฝังแก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

๕   

หมายเหตุ กรณีความเห็นไม่สอดคล้องกันให้ผู้บังคับบัญชาทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมิน 

 

 


