
เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนง ครู ยังไมมีวทิยฐานะ 

(ทุกสังกัด) 

สวนท่ี ๑ : ขอมูลของผูขอรับการประเมิน  

รอบการประเมิน  

  ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  

   ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ชือ่ผูรับการประเมิน..............................................................................................................................................  

ตำแหนง ………………………………………………………………………….. เงินเดือน...................................................บาท 

สถานศึกษา …………………………………..............................สังกัด............................................................................  

สอนระดับชั้น..................................วิชา...............................................................................................................  

ชั่วโมงการสอน ………………………... ชั่วโมง/สัปดาห 

จำนวนวันลาในรอบการประเมิน ....................................วัน ประกอบดวย  

 ๑) ลาปวย จำนวน …..….. ครัง้ ……….. วัน       ๒) ลากิจ จำนวน .......... ครั้ง ……… วัน  

 ๓) ลาอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จำนวน ……… ครั้ง ...........วัน  

ชื่อผูประเมิน ………………………………………………………………….……...........................................................………… 

ตำแหนง................................................................................................................................................................  

คําชี้แจง  

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานน้ีมี ๓ หนา ประกอบดวย  

    สวนท่ี ๑ : ขอมูลของผูรับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวผูรับการประเมิน  

    สวนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง องคประกอบที่ ๒ การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 
และองคประกอบท่ี ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

    สำหรับคะแนนองคประกอบที่ ๑ ใหนํามาจากแบบประเมินองคประกอบที่ ๑ โดยนําคะแนนจากระดับความสำเร็จ 
ในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหนง และใหแนบทายแบบสรุปฉบับน้ี  

    สำหรับคะแนนองคประกอบที่ ๒ ใหนํามาจากแบบประเมินองคประกอบที่ ๒ โดยนําคะแนนจากระดับความสำเร็จ 
การมีสวนรวม ในการพัฒนาการศึกษา และใหแนบทายแบบสรุปฉบับน้ี  

    สำหรับคะแนนองคประกอบท่ี ๓ ใหนํามาจากแบบประเมินองคประกอบท่ี ๓ โดยนําคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติ
ตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และใหแนบทายแบบสรุปฉบับน้ี  

    สวนท่ี๓: ผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับรองการประเมนิตนเอง และผูบังคับบัญชาประเมินและลงความเหน็
ของการประเมิน  

    สวนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินลงนามรับทราบผล 
การประเมิน 

 

 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สวนท่ี ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนประเมนิ
ตนเอง 

คแนนประเมินของ
ผูบังคับบัญชา 

องคประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง 

๘๐   

องคประกอบท่ี ๒ การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษา 

๑๐   

องคประกอบท่ี ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษา
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑๐   

คะแนนรวม ๑๐๐   
 

สวนท่ี ๓ : ผลการประเมิน  

  ๓.๑ ผลการประเมินตนเอง  

  ขาพเจาขอรับรองวาไดประเมินตนเองตรงตามความเปนจริง  

 

      (ลงชื่อ)......................................... ผูรับการประเมิน  

             ( ........................................ ) 

      ตำแหนง……………………………………………. 

      วันท่ี ………………………………………………… 

  

  ๓.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผูบังคับบัญชา  

        ๓.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้  

   ดีเดน  (รอยละ ๙๐.๐๐ ข้ึนไป)  

   ดีมาก  (รอยละ ๘๐.๐๐ - ๘๕.๔๔)  

   ดี   (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  

   พอใช  (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  

   ปรับปรุง  (รอยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)  

      ๓.๒.๒ ความเห็นของผูบังคับบัญชา  

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….… 

       (ลงชื่อ)................................ ผูบังคับบัญชา  

             (......................................) 

       ตำแหนง.........................................  

       วันท่ี...............................................  



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สวนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 

    ผูรับการประเมิน 

     

 ไดรับทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบังคับบัญชาแลว 

 

                                                                                   ……………………………………… 

                                                                                   (...........................................) 

                                                                        ตำแหนง ............................................. 

                                                                        วันท่ี .................................................... 

ผูรับการประเมิน 

 

     ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว  

     ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันท่ี...........................................................แลว  

         แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ  

                                                                                    

        ลงชื่อ ……………………………………………. 

                                                                                   (...........................................) 

                                                                        ตำแหนง ............................................. 

                                                                        วันท่ี ....................................................                                                                        

                                                                     

                                                                         ลงชื่อ …………………………………………….พยาน 

                                                                                   (...........................................) 

                                                                        ตำแหนง ............................................. 

                                                                        วันท่ี .................................................... 

                                                                                 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
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แบบประเมินองคประกอบท่ี ๑  

การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง 

ตำแหนง ครู ยังไมมีวิทยะฐานะ 

(ทุกสังกัด) 

ชือ่ผูรับการประเมิน …………………………….. ตำแหนง.............................. สังกัด..................................................  

ชือ่ผูประเมิน ……………………………………... ตำแหนง............................... สังกัด.................................................. 

  รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  

   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหนง (๘๐ คะแนน)  

 คําช้ีแจง การประเมินองคประกอบท่ี ๑ ตอนท่ี ๑ คะแนนรวม ๖๐ คะแนน มีดวยกัน ๓ ดาน ๑๕ ตวัชีว้ัด 

ไดแก ดานท่ี ๑ ดานการจัดการเรียนรู ๘ ตัวชีว้ัด ดานท่ี ๒ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู  

๔ ตัวชี้วัด และดานท่ี ๓ ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวชี้วัด โดยมีระดับการประเมินและ

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  เกณฑการใหคะแนน  

 ใหผูรับการประเมิน ประเมินตนเอง และใหผูบังคับบัญชาประเมิน โดยใชเครื่องหมาย √ ในชองระดับ 

และใหใสคะแนนในชองคะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติไดต่ำกวาระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมาก คิดเปน ๑ คะแนน  

 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติไดต่ำกวาระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง คิดเปน ๒ คะแนน  

 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติไดตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง คิดเปน ๓ คะแนน  

 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติไดสูงกวาระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง คิดเปน ๔ คะแนน  

 โดยใหนำคะแนนรวมมาเปนคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนงท่ีมีฐาน

เปนคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผูบังคับบัญชา ระดับ
คุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. ดานการจัดการ
เรียนรู 

 ๑.๑ สรางและหรือ
พัฒนาหลักสตูร 

 

 

มีการจัดทำรายวิชาและ
หนวยการเรียนรูให
สอดคลอง กับมาตรฐานการ
เรียนรู และตัวช้ีวัดหรือผล
การเรยีนรู ตามหลักสูตร 
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนา
สมรรถนะและ การเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการ
ปรับประยุกต ใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ผูเรยีน และทองถ่ิน 

           

   ๑.๒ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู 

เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือให
ผูเรยีนมีความรู ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และสมรรถนะท่ีสำคัญ ตาม
หลักสตูร โดยมีการปรับ
ประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบท ของสถานศึกษา 
ผูเรยีน และทองถ่ิน 

           

   ๑.๓ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

มีการอำนวยความสะดวกใน
การเรยีนรู และสงเสรมิ 
ผูเรยีนไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรยีนรูและทำงาน 
รวมกัน โดยมีการปรับ
ประยุกตใหสอดคลองกับ 
ความแตกตางของผูเรียน 

           

   ๑.๔ สรางและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลง
เรียนรู 

มีการสรางและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหลงเรียนรูสอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรู โดยมี
การปรับประยุกตให
สอดคลองกับความแตกตาง 
ของผูเรียน และทำใหผูเรียน
มีทักษะการคิดและ สามารถ
สรางนวัตกรรมได 

           



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผูบังคับบัญชา ระดับ
คุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคลองกับมาตรฐาน การ
เรียนรูใหผูเรียนพัฒนาการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง 

          . 

   ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือแกปญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู 

มีการศึกษา วิเคราะห และ
สังเคราะห เพ่ือแกปญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผล
ตอคุณภาพผูเรียน 

           

   ๑.๗ จัดบรรยากาศท่ี
สงเสริมและพัฒนา
ผูเรยีน 

มีการจัดบรรยากาศท่ี
สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
ใหกระบวนการคดิ ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะ การเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ี

           

   ๑.๘ อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของ
ผูเรยีน 

มีการอบรมบมนิสยัใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมความเปนไทยท่ีดี
งาม 

           

๒. ดานการสงเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู 

 ๒.๑ จัดทำขอมูล
สารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา 

 

 

 

มีการจัดทำขอมลูสารสนเทศ
ของผูเรียนและรายวิชา เพ่ือ
ใชในการสงเสรมิสนับสนุน
การเรยีนรูและพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน 

           

   ๒.๒ ดำเนินการตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรยีน 

มีการใชขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับผูเรียนรายบุคคล 
และประสานความรวมมือ
กับผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียน 

           



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผูบังคับบัญชา ระดับ
คุณภาพ/ 

เหตุผล ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

   ๒.๓ ปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ
และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

           

   ๒.๔ ประสานความ
รวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครือขาย และหรือ
สถานประกอบการ 

ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง ภาคเีครือขาย 
และหรือสถานประกอบการ
เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน 

           

๓. ดานการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพ 

 ๓.๑ พัฒนาตนเอง อยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 

พัฒนาตนเองอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครูความรอบรูใน
เน้ือหาวิชาและวิธีการสอน 

           

   ๓.๒ มีสวนรวมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูทาง
วิชาชีพ 

มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู 

           

  ๓.๓ นำความรู 
ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ไดจากการพัฒนา ตนเอง
และวิชาชีพมาใช 

นำความรู ความสามารถ 
ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการจดัการเรียนรู 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และการพัมนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู 

           

คะแนนรวม      

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

ตอนท่ี ๒ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน  

               (๒๐ คะแนน)  

 คำช้ีแจง การประเมินองคประกอบท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซ่ึงมีรายการประเมิน ๒ รายการ 

รายการละ ๑๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 ระดับการประเมิน  

 ใหผูรับการประเมิน ประเมินตนเอง และใหผูบังคับบัญชาประเมิน โดยใชเครื่องหมาย √ ในชองคะแนน  

 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติไดต่ำกวาระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมาก  

 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติไดต่ำกวาระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติไดตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติไดสูงกวาระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

  เกณฑการใหคะแนน  

 ๑) การประเมินตอนท่ี ๒ กำหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ 

ระดับ ๒ และระดับ ๑ ในแตลระดับคุณภาพกำหนดคาคะแนน ดังนี้ 

 

ระดับ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนเต็ม ๒๐ 

๔ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๓ ๗.๕๐ ๑๕.๐๐ 
๒ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ 
๑ ๒.๕๐ ๕.๐๐ 

 ๒) ใหนำคะแนนรวมแปลงเปนคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทาย
ในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรู ของผูเรียนท่ีมีฐานเปนคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x ๒๐ 

                         ๔๐ 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผูบังคับบัญชา 

ระดับ
คุณภาพ/ 
เหตุผล 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. วิธีดำเนินการ (๒๐ คะแนน) 
   พิจารณาจากการดำเนินการท่ีถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ไวในขอตกลง 
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง
ตามตำแหนงและวิทยฐานะ 

           

๒. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนท่ีคาดหวัง (๒๐ 
คะแนน) 
   ๒.๑ เชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)  
       พิจารณาจากการบรรลเุปาหมายเชิงปริมาณ
ไดครบถวน ตามขอตกลง และมคีวามถูกตอง 
เช่ือถือได 

           

     ๒.๒ เชิงคุณภาพ (๑๐ คะแนน)  
    พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ
ไดครบถวน ถูกตอง เช่ือถือได และปรากฏผลตอ
คุณภาพผูเรยีนไดตามขอตกลง 

           

คะแนนรวม      
แปลงคะแนนรวมเปนคะแนนระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็น ทาทายใน
การพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีฐาน

เปนคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
(โดยนำคะแนนรวมท่ีไดมาคูณกบั ๒๐  

แลวหารดวย ๔๐) 

     

 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองคประกอบท่ี ๑  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมนิ
ของผูบังคับบัญชา 

ตอนท่ี ๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน 
            ตามมาตรฐานตำแหนง 

   

ตอนท่ี ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอ 
            เปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธ 
            การเรียนรูของผูเรียน 

   

คะแนนรวม    

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



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

แบบประเมินองคประกอบท่ี ๒ 

การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

ตำแหนง คร ูยังไมมีวิทยะฐานะ 

(ทุกสังกัด) 

ช่ือผูรับการประเมิน ……………………………………….. ตำแหนง............................ สังกัด......................................  

ช่ือผูประเมิน ………………………………   ……………... ตำแหนง............................ สังกัด....................................... 

  รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  

   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

ระดับความสำเร็จการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)  

 คําช้ีแจง การประเมินระดับความสำเรจ็การมีสวนรามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน  

โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาแลวเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ

การใหคะแนน ดังนี้  

 ระดับการประเมิน  

 ใหผูรับการประเมินและผูบังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของ

ผูรับการประเมิน โดยใชเครื่องหมาย √ ในชองระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑการประเมิน ดังนี้  

๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายแลวเสร็จ รอยละ ๑๙.๙๙ ลงมา  

  ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายแลวเสร็จ รอยละ ๒๐.๐๐ - ๓๙.๙๙  

  ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายแลวเสร็จ รอยละ ๔๐.๐๐ - ๕๕.๙๙  

  ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายแลวเสร็จ รอยละ ๖๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  

  ๕) ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายแลวเสร็จ รอยละ ๘๐.๐๐ ข้ึนไป  

  เกณฑการใหคะแนน  

 ใหนําคะแนนรวมแปลงเปนคะแนนประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาท่ีมีฐานเปนคะแนน

เต็ม ๑๐ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ การใหคะแนน ดังนี้  

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผูบังคับบัญชา 

ระดับการประเมิน (ก) คา
น้ำหนัก 

(ข) 

คะแนน
ท่ีได 

(ก X ข) 

ระดับการประเมิน (ก) คา
น้ำหนัก 

(ข) 

คะแนน
ท่ีได 

(ก X ข) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความสำเร็จของงาน 
ท่ีไดรับ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

     ๒       ๒  

คะแนนรวม 
 

 
   

 

คะแนนท่ีได = ระดับการประเมิน x คาน้ำหนัก 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

  

แบบประเมินองคประกอบท่ี ๓ 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตำแหนง คร ูยังไมมีวิทยะฐานะ 

(ทุกสังกัด) 

ช่ือผูรับการประเมิน ……………………………………….. ตำแหนง......................... สังกัด..........................................  

ช่ือผูประเมิน ……………………………….………………... ตำแหนง.......................... สังกัด.......................................... 

  รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  

   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)  

 คําชี้แจง การประเมินการปฏิบตัิตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีรายการประเมิน ๑๐ รายการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 ๑) คะแนน ๑ หมายถึง ปฏิบัติไดต่ำกวาระดับท่ีคาดหวังมาก  

 ๒) คะแนน ๒ หมายถึง ปฏิบัติไดต่ำกวาระดับท่ีคาดหวัง  

 ๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติไดตามระดับท่ีคาดหวัง  

 ๔) คะแนน ๔ หมายถึง ปฏิบัติไดสูงกวาระดับท่ีคาดหวัง  

 โดยใหนําคะแนนรวมแปลงเปนคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรกัษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีฐานเปน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนประเมิน =      คะแนนรวม  

                                ๔ 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน
ของผูบังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

        

๒ มีความซื่อสตัย สจุริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบัผิดชอบตอหนาท่ีและ
ตอผูเก่ียวของ ในฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        

๓ มีความกลาคิด กลาตัดสินใจ กลาแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกตอง 
ชอบธรรม 

        

๔ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุงประโยชนสวนรวม โดยไมคำนึงถึง
ประโยชนสวนตน หรือพวกพอง 

        

๕ มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน มุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเปนสำคัญ 

        

๖ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏบัิต ิ         

๗ ดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของขาราชการคร ู
และบุคลากร ทางการศึกษา 

        

๘ เคารพศักดิศ์รีความเปนมนุษย คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความ
แตกตางของบุคคล 

        

๙ ยึดถือและปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

๑๐ มีวินัยและการรักษาวินัย         

คะแนนรวม         

แปลงคะแนนรวมเปนคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ๑ และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีฐานคะแนนเต็ม 

เปน ๑๐ คะแนน 

(โดยนำคะแนนรวมหารดวย ๔) 

        

 

 


