
เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนง ครูผูชวย 

(ทุกสังกัด) 

สวนท่ี ๑ : ขอมูลของผูขอรับการประเมิน  

รอบการประเมิน  

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

   ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ ถึง 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................................................................................................................................................................  

สวนท่ี ๒ : สรุปผลการประเมิน  

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ประเมินตนเอง 
คแนนประเมิน

ของ
ผูบังคับบญัชา 

องคประกอบที่ ๑  
   การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผล การปฏิบัตงิาน

ตามมาตรฐานตำแหนง 

๘๐   

องคประกอบที่ ๒  
   การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

๑๐   

องคประกอบที่ ๓  
   การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑๐   

คะแนนรวม ๑๐๐   
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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...............................................  
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สวนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  

 

    ผูรับการประเมิน 

     

 ไดรับทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบังคับบัญชาแลว 

 

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

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

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

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

ผูรับการประเมิน 

 

     ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว  

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

         แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ  

                                                                                    

        ลงชื่อ ……………………………………………. 

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

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

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

                                                                     

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

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

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

                                                                        วันท่ี .................................................... 
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แบบประเมินองคประกอบท่ี ๑  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง 

ตำแหนง ครูผูชวย 

(ทุกสังกัด) 

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

ชื่อผูประเมิน ……………………………………... ตำแหนง............................... สังกัด.................................................. 

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

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

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหนง (๘๐ คะแนน)  

 คําช้ีแจง การประเมินองคประกอบท่ี ๑ มีดวยกัน ๓ ดาน ๑๔ ตัวชี้วัด ไดแก ดานท่ี ๑ ดานการ

จัดการเรียนรู ๗ ตัวชี้วัด ดานท่ี ๒ ดานการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู ๔ ตัวชี้วัด และดานท่ี ๓ 

ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวชี้วัด รวมคะแนนท้ังหมด ๘๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมิน

และเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 ระดับการประเมิน  

 ใหผูรับการประเมิน ประเมินตนเอง และใหผูบังคับบัญชาประเมิน โดยใชเครื่องหมาย √ ในชองระดับ 

และใหใสคะแนนในชองคะแนน  

 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  

 เกณฑการใหคะแนน  

 ใหนําคะแนนรวมแปลงเปนคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานตำแหนงท่ีมีฐานเปน คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x ๘๐  

                               ๕๖ 
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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 นำผลการวิเคราะห 
หลักสตูร มาจดัทำ
รายวิชาและหนวยการ
เรียนรู 

 
นำผลการวิเคราะหหลักสตูร 
มาจัดทำรายวิชาและหนวย
การเรยีนรูใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู
ตามหลักสูตร ใหผูเรียนได 
พัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรู 
เต็มตามศักยภาพ 

           

   ๑.๒ ปฏิบัต ิ
การสอนโดยออกแบบ 
การจัดการเรยีนรู 

ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบ 
การจัดการเรยีนรูโดยเนน
ผูเรยีนเปนสำคัญ ใหผูเรียน 
มีความรู ทักษะ คณุลักษณะ
ประจำวิชา คุณลักษณะอัน
พึงประสงค และสมรรถนะ  
ท่ีสำคัญ ตามหลักสูตร 

           

   ๑.๓ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

จัดกิจกรรมการเรียนรู 
อำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู และสงเสริมผูเรยีน  
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู และทำงานรวมกัน 

           

   ๑.๔ เลือกและใชสื่อ 
เทคโนโลยี และแหลง
เรียนรู 

เลือกและใชสื่อ เทคโนโลยี  
และแหลงเรียนรู ท่ี
สอดคลอง 
กับกิจกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนมีทักษะการคิด 

           

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผล วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

วัดและประเมินผลการ
เรียนรู 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู  
ใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรู
อยางตอเน่ือง 

          . 

   ๑.๖ จัดบรรยากาศท่ี
สงเสริมและพัฒนา
ผูเรยีน 

จัดบรรยากาศท่ีสงเสรมิ 
และพัฒนาผูเรียน ใหเกิด
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต 
ทักษะการทำงาน ทักษะ 
การเรยีนรูและนวัตกรรม 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผูบังคับบัญชา ระดับ

คุณภาพ/ 
เหตุผล ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ทักษะดานสารสนเทศ  
สื่อ และเทคโนโลย ี
 

   ๑.๗ อบรมบมนิสัยให
ผูเรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

อบรมบมนิสัยใหผูเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมความเปนไทย 
ท่ีดีงาม 

           

๒. ดานการสงเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู 
 ๒.๑ จัดทำขอมูล
สารสนเทศ จัดทำขอมลู
สารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา 

 
 
 
จัดทำขอมูลสารสนเทศของ
ผูเรยีน เพ่ือใช ในการ
สงเสริมสนับสนุนการเรยีนรู
และพัฒนาคณุภาพผูเรยีน 

           

   ๒.๒ ดำเนินการตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรยีน 

ดำเนินการตามระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน โดยใช
ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผูเรยีนรายบุคคล และ
ประสาน ความรวมมือกับผูมี
สวนเก่ียวของ เพ่ือพัฒนา 
และ แกปญหาผูเรียน 

           

   ๒.๓ รวมปฏิบัติงาน 
รวมปฏิบัติงานทาง
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 

รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ
และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ของ
สถานศึกษา 

           

   ๒.๔ ประสานความ
รวมมือ ประสานความ
รวมมือกับผูปกครอง 
หรือผูเก่ียวของ 

ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง หรือผูเก่ียวของ 
เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน 

           

๓. ดานการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพ 
 ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
พัฒนาตนเองอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

พัฒนาตนเองอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการใช
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผูบังคับบัญชา ระดับ

คุณภาพ/ 
เหตุผล ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครูความรอบรู 
ในเน้ือหาวิชาและวิธีการ
สอน 
 

   ๓.๒ มีสวนรวมในการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูทาง
วิชาชีพ 

มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู 

           

  ๓.๓ นำความรู 
ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ไดจากการพัฒนา ทักษะ 
ท่ีไดจากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมาใช 

นำความรู ความสามารถ 
ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนา 
ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการจดัการเรียนรู 
และการพัฒนาคณุภาพ
ผูเรยีน 

           

คะแนนรวม 
 
 

    

แปลงคะแนนรวมเปนคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหนง

ท่ีมีฐานเปน คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน 
(โดยนำคะแนนรวมท่ีไดมาคูณกบั ๘๐ แลวหารดวย 

๕๖) 

     

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.อนุศร หงษขุนทด  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

แบบประเมินองคประกอบท่ี ๒ 

การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

ตำแหนง ครูผูชวย 

(ทุกสังกัด) 

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

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

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

   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ ถึง 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 - ๕๙.๙๙  

  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 ครูผูชวย 

(ทุกสังกัด) 

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

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

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

   รอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน ........ ถึง 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) 

        

 

 


