
 
 

 

   

 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ช่ือ............................................................สกุล..................................ตำแหน่ง....................วิทยฐานะ........................... 

วันท่ีรับการประเมิน วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ................. 

แบบประเมินองค์ประกอบที่ 1   
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

          ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ( 60 คะแนน )  
 คำช้ีแจง การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตอนท่ี 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด  ( 32 คะแนน) 
   ด้านท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด ( 16 คะแนน) 
   ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด  ( 12 คะแนน) 
          โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ มี 8 ตัวชี้วัด  32 คะแนน 

ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

1.1 การสร้างและ
หรือพัฒนา
หลักสูตร 

1.คำอธิบายรายวิชา/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้     

(.............) 
2.หน่วยการเรียนรู ้     
3.การประเมินการวิเคราะห์หลักสูตร     
4..............................................................................................
................................................................................................. 

    

1.2 ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

1.กำหนดการจัดการเรียนรู้     

(.............) 
2.ผังมโนทัศน์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้     
3.แผนการจัดการเรียนรู้     
4..............................................................................................
................................................................................................. 

    

1.3 จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

1.แผนการจัดการเรียนรู้     

(.............) 
2.รูปแบบ/กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้     
3.บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้     
4..............................................................................................
................................................................................................ 

    

ลงช่ือ.................................................ผู้รับการประเมิน 

(...............................................................................) 
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ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

1.4 สร้างและหรือ
พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
และแหล่ง
เรียนรู ้

1.ส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้     

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

2.คลิปวีดีโอการสอน     
3..............................................................................................
................................................................................................ 

    

4..............................................................................................
................................................................................................. 

    

1.5 วัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู ้

1.แบบประเมิน/เครื่องมือวัดด้านความรู้ (K)     

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

2.แบบประเมิน/เครื่องมือวัดด้านกระบวนการเรียนรู้ (P)     
3.แบบประเมิน/เครื่องมือวัดด้านทักษะผู้เรียน ( S)     
4.แบบประเมิน/เครื่องมือวัดด้านเจตคติ (A)     
5.แบบประเมิน/เครื่องมือวัดด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
6.แบบประเมิน/เครื่องมือวัดด้านการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน     
7..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

1.6 ศึกษา
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนา 
การเรียนรู ้

1.แบบประเมิน/เครื่องมือวัดวิเคราะห์กลุ่มเก่ง อ่อน ปาน
กลาง 

    

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

2.รายงานผลด้านประสิทธิภาพด้านกระบวนการ     
3.รายงานผลประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์     
4.รายงานผลคุณภาพผู้เรียน     
5..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

1.7 จัดบรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

1.จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน     

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

4..............................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

ลงช่ือ.................................................ผู้รับการประเมิน 

(...............................................................................) 
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ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

1.8 อบรมและ
พัฒนาคุณ 
ลักษณะท่ีดี
ของผู้เรียน 

1.คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน/สอดคล้องกับวิชาท่ีเรียน     

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

3..............................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

รวม  

 
 

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัด 16 คะแนน 

ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

2.1 จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ
ของผู้เรียน
และรายวิชา 

1.รายงานผลข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้านการเรียน 
(ปพ.5) 

    

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

2.รายงานผลข้อมูลพฤติกรรมผู้เรียนของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

    

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

2.2 ดำเนินการ
ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
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ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

2.3 ปฏิบัติงาน
วิชาการและ
งานอื่นๆของ
สถานศึกษา 

1..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

2.4 ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่ายและ
หรือสถาน
ประกอบการ 

1..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

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

2..............................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

    

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

   

 

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 

   

 

รวม 
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ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มี 3 ตัวชี้วัด 12 คะแนน 
3.1 พัฒนาตนเอง

อย่างเป็น
ระบบและ
ต่อเนื่อง 

1.แผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)     

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

   
 

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

   
 

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

   
 

3.2 มีส่วนร่วมใน
การแลก 
เปล่ียนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

1.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ     

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

   
 

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

   
 

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

   
 

3.3 นำความรู้
ความสามารถ
ทักษะ ท่ีได้
จากการ
พัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมา
ใช้ 

1.นักเรียนได้รับรางวัลระดับโรงเรียน     

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

2.นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด     
3.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขต     
4.นักเรียนได้รับรางวัลระดับภาค     
5..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

   
 

รวม  
คะแนนรวม  
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 ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน   
  ( 20 คะแนน )  

 คำช้ีแจง การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตอนท่ี 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซึง่มีรายการประเมิน 2 รายการ                     
รายการละ 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้        

 ชื่อประเด็นท้าทาย........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

1. วิธีดำเนินการ
ให้บรรลุผล 
( 20 คะแนน ) 

1..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

5..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

6..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

7..............................................................................................
................................................................................................. 

    

8..............................................................................................
................................................................................................. 

    

9..............................................................................................
................................................................................................. 

    

10............................................................................................
................................................................................................. 
................................................................................................. 
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ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

2. ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียนเชิง
ปริมาณ 
( 10 คะแนน ) 

1..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

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

2..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

3..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

4..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

5..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

3. ผลลัพธ์การ
เรียนรู้เชิง
คุณภาพ 
( 10 คะแนน ) 

1.นักเรียนได้รับรางวัลระดับโรงเรียน     

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

2.นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด     
3.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขต     
4.นักเรียนได้รับรางวัลระดับภาค     
5..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

6..............................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

    

4. ข้อเสนอแนะ ................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
.................................................................................................  

    

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

คะแนนรวม  
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แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 
การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  

คำช้ีแจง การประเมินระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม 10 คะแนน  
โดยพิจารณาจากปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ท่ี ด้าน ข้อตกลง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

1. กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล 
( 2 คะแนน ) 

1.ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย     

(.............) 
2.ระดับการมีส่วนร่วม     
3.คุณภาพของงาน     
4.การมีจิตสาธารณะ     

2. กลุ่มบริหารท่ัวไป  
( 2 คะแนน ) 

1.ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย     

(.............) 
2.ระดับการมีส่วนร่วม     
3.คุณภาพของงาน     
4.การมีจิตสาธารณะ     

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
( 2 คะแนน ) 

1.ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย     

(.............) 
2.ระดับการมีส่วนร่วม     
3.คุณภาพของงาน     
4.การมีจิตสาธารณะ     

4. กลุ่มบริหารวิชาการ              
 ( 2 คะแนน ) 

1.ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย     

(.............) 
2.ระดับการมีส่วนร่วม     
3.คุณภาพของงาน     
4.การมีจิตสาธารณะ     

5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
( 2 คะแนน ) 

1.ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย     

(.............) 
2.ระดับการมีส่วนร่วม     
3.คุณภาพของงาน     
4.การมีจิตสาธารณะ     

คะแนนรวม  
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แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คำช้ีแจง การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (10 คะแนน) 
มีรายการประเมิน 10 รายการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  

ท่ี รายการประเมิน 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ระดับ 
1 2 3 4 คะแนน 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

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

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในส่ิง
ท่ีถูกต้อง ชอบธรรม 

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

4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

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

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 

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

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ     (.............) 
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    

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

8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล 

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

9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ     (.............) 
10. มีวินัยและการรักษาวินัย     (.............) 

คะแนนรวม  
 

 
 

ลงช่ือ.................................................คณะกรรมการกล่ันกรอง 

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

ตำแหน่ง................................................................................. 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับการประเมิน 

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

ตำแหน่ง............................วิทยฐานะ..................................... 


