
 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู ผู้ช่วย– หน้า 1 ) 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………….. ตำแหน่ง.............................. สังกัด..................................................   
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………………... ตำแหน่ง............................... สังกัด.................................................. 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ………. - ๓๑ มีนาคม ………. )  
   รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ........ - ๓๐ กันยายน ........ )  
ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง (๘๐ คะแนน)  
 คําชี้แจง การประเมินองค์ประกอบท่ี ๑ มีด้วยกัน ๓ ด้าน ๑๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ ๗ ตัวช้ีวัด ด้านที่ ๒ 
ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ ๔ ตัวช้ีวัด และด้านท่ี ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตัวช้ีวัด รวมคะแนน
ทั้งหมด ๘๐ คะแนน โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  √ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่อง
คะแนน  
 ๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น ๑ คะแนน  
 ๒) ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ํากว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น ๒ คะแนน  
 ๓) ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น ๓ คะแนน  
 ๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น ๔ คะแนน  
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งที่มีฐานเป็น คะแนน
เต็ม ๘๐ คะแนน ดังนี้  
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
๑. ด้านการจัดการเรียนรู้   
    ๑.๑ นำผลการ
วิเคราะห์ หลักสูตร  
มาจัดทำรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู ้

นำผลการวิเคราะห์หลักสตูร มา
จัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ตาม
หลักสตูร ให้ผูเ้รียนได้ พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

ระดับ 1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำ 
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู ้
 
ระดับ 2 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำ 
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร 
 
ระดับ 3 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำ 
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร ให้ผูเ้รียนไดพ้ัฒนา
สมรรถนะ 
 
ระดับ 4 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำ 
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสตูร ให้ผูเ้รียนไดพ้ัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

1. ตารางการวิเคราะห ์
มาตรฐานตัวช้ีวัดและ 
ผลการเรยีนรู ้
2. โครงสร้างรายวิชา  
3. ประมวลรายวิชา 
4. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้  
5. บันทึกการนิเทศการ
สอน  
6. แผนการจัดการเรยีนรู้
อย่างน้อย ๑ แผน  
7. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบบ
ประเมินหลักสูตร แบบ
ประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
ฯลฯ) 

 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 80  
   56 
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ตำแหน่งครู ผู้ช่วย– หน้า 2 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
   ๑.๒ ปฏิบัติการ
สอน โดยออกแบบ
การจัดการเรยีนรู ้

ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ ใหผู้้เรยีนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ท่ี
สำคัญ ตามหลักสตูร 
 
 

ระดับ 1 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับ 2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ให้
ผู้เรยีนมีความรู้  
 
ระดับ 3 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ให้
ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ระดับ 4 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ให้
ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญตามหลักสตูร 
 

1. ประมวลรายวิชา 
2. โครงสร้างรายวิชา  
3. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
อย่างน้อย 1 แผน 
4. บันทึกหลังแผนที่
สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู ้
5. บันทึกการนิเทศการ
สอน 
6. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบบ
ประเมินโครงสร้าง
รายวิชา)  

   ๑.๓ จัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรยีน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน 
 
 
 

ระดับ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  
 
ระดับ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรยีนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
ระดับ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรยีนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน
ร่วมกัน 
 

1. นิเทศการสอน/แบบ
นิเทศ  
2. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
อย่างน้อย 1 แผน 
3. บันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนฯ  
4. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
 

   ๑.๔ เลือกและใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนมีทักษะ
การคิด 
 
 
 

ระดับ 1 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
ระดับ 2 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู ้
 
ระดับ 3 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ ทีส่อดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 
ระดับ 4 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ ทีส่อดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ

1. นิเทศการสอน/แบบ
นิเทศ  
2. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
อย่างน้อย 1 แผน 
3. สื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมแหล่งเรียนรู ้
4. บันทึกหลังแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนฯ 
5. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบบ
ประเมินสื่อ)  
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
เรียนรู้ใหผู้้เรียนมีทักษะการคิด 
 

   ๑.๕ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 

ระดับ 1 วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
 
ระดับ 2 วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
เหมาะสม 
 
ระดับ 3 วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้
 
ระดับ 4 วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ใหผู้้เรยีนพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
 

1. นิเทศการสอน/แบบ
นิเทศ 
๒. วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๓. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

   ๑.๖ จัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน 

จัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดกระบวนการคดิ 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ 
การเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะดา้น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
 
 

ระดับ 1 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสรมิด้านการ
จัดการเรียนรู ้
 
ระดับ 2 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสรมิด้านการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 
ระดับ 3 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสรมิด้านการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนใหเ้กิด
กระบวนการคดิ 
 
ระดับ 4 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสรมิด้านการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรมทกัษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี
 

1. บันทึกหลัง 
แผนการจดัการเรียนรู ้
2. PLC  
3. วิจัยในช้ันเรียน 
๔. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

   ๑.๗ อบรมบม่นิสัย
ให้ผู้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

อบรมบ่มนสิัยให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทย
ที่ดีงาม 
 
 
 

ระดับ 1 อบรมบ่มนิสัยผูเ้รียน 
 
ระดับ 2 อบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
ระดับ 3 อบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์  
 
 

๑. แผนการจัดการเรยีนรู้
และบันทึกหลังแผนท่ี
สอดคล้องในการอบรม
บ่มนิสัยนักเรียน 
๒. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
๓. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
๔. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง  
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ตำแหน่งครู ผู้ช่วย– หน้า 4 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
ระดับ 4 อบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ และ 
ค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
 

๒. ด้านการส่งเสริมและ สนับสนนุการจัดการเรียนรู้  
   ๒.๑ จัดทำข้อมลู
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

ระดับ 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
 
ระดับ 2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา  
 
ระดับ 3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุน 
การเรยีนรู ้
 
ระดับ 4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุน 
การเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน 
 

๑. ข้อมูลสารสนเทศของ 
ผู้เรยีนและรายวิชา 
๒. บันทึกคะแนน 
๓. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
 

   ๒.๒ ดำเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอื
ผู้เรยีน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสาน ความร่วมมือกับผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ แก้ปัญหา
ผู้เรยีน 
 

ระดับ 1 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีน 
 
ระดับ 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
รายบุคคล 
 
ระดับ 3 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
รายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
ระดับ 4 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
รายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปญัหา 
ผู้เรยีน 
 

1. รายงานเอกสาร SDQ 
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. รายงานเอกสารเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
3. รายงานเอกสารโฮมรูม 
๔. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๓ ร่วมปฏิบัติงาน 
ทางวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา 

ร่วมปฏิบตัิงานทางวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ของสถานศึกษา 
 
 

ระดับ 1 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 
ระดับ 2 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู้ ทางวิชาการ  
 
 
 

1. คำสั่งโรงเรยีน 
2. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
(ภาพประกอบ) 



 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู ผู้ช่วย– หน้า 5 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
ระดับ 3 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู้ ทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 
 
ระดับ 4 ร่วมปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมและ 
สนับสนุนการเรยีนรู้ ทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

   ๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
หรือผู้เกีย่วข้อง 

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
หรือผู้เกีย่วข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรยีน 

ระดับ 1 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
 
ระดับ 2 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
หรือผู้เกีย่วข้อง 
 
ระดับ 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
หรือผู้เกีย่วข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 
ระดับ 4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
หรือผู้เกีย่วข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนและ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  
 

๑. รายงานเอกสารเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
๒. รายงานเอกสารโฮมรูม 
๓. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ  
   ๓.๑ พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครูความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

ระดับ 1 มแีผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
 
ระดับ 2 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 
 
ระดับ 3 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหา 
 
ระดับ 4  มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหาและ
วิธีการสอน 
 

1 แฟ้มเอกสาร หลักฐาน 
การพัฒนาตนเอง เช่น  
แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) 
2. วุฒิบัตรเกียรติบัตร 
3. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.๒ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับ 1 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
 
ระดับ 2 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 
PLC  
2. หลักฐานแสดงการเข้า
ร่วมและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาวิชาชีพ 



 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู ผู้ช่วย– หน้า 6 ) 
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด ระดับคะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 
ระดับ 3 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำไปใช้ในการจัดการเรยีนรู ้
 
ระดับ 4 เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้และพฒันาการ
จัดการเรียนรู ้
 

3. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

  3.3 นำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา 
ทักษะ ท่ีได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ี
ได้จากการพัฒนา ทักษะ ท่ีได้จาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับ 1 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้
จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
 
ระดับ 2 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้
จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการ
คุณภาพผู้เรยีน 
 
ระดับ 3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้  
 
ระดับ 4 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้และการพฒันา
คุณภาพผู้เรยีน  
 

๑. แฟ้มเอกสารหลักฐาน 
การพัฒนาตนเอง 
(สรุปการไปราชการ/
อบรม/ประชุม/สัมมนา) 
2. วุฒิบัตร, เกยีรตบิัตร 
3. ร่องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

คะแนนรวม 
 
 

 

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐาน
เป็น คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกบั ๘๐ แล้วหารด้วย ๕๖) 

  

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


