
แบบบันทกึการประเมนิตอนที ่๑ 
การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลปฏบิัตงิาน สายงานการสอน (๗๐ คะแนน) 

ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดบัคุณภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลักฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลักฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

๑. ดานการจดัการเรียนการสอน 
๑.๑ การสรางและหรอื ขอ ๑ มีการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและ ๑) เอกสารการวิเคราะห 
พฒันาหลกัสูตร ตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู และ 
 ขอ ๒ มีการทํารายวิชาหรือคําอธิบายรายวิชา ตัวช้ีวัด 
เกณฑการใหคะแนน ขอ ๓ มีหนวยการเรียนรู โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร ๒) รายวิชาท่ีสอน 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๔ มีการนําไปใชกับผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา ๓) หนวยการเรียนรู 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ไดเหมาะสม ๔) หลักฐานการประเมินผล 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๕ มีการบันทึกผลการใชหลักสูตร เพื่อนําผลไปปรับปรุง การใชหลักสูตร 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน และพัฒนาหลักสูตร ๕) หลักฐานและรองรอยอื่น ๆ 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3   เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน   
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
๑.๒ การจดัการเรียนรู ขอ ๑ มีการออกแบบหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับ ๑) หนวยการเรียนรูของ 
๑.๒.๑ การออกแบบหนวย รายวิชา รายวิชาท่ีสอน 
        การเรยีนรู ขอ ๒ มีหนวยการเรียนรูสอดคลองผูเรียน บริบทของ ๒) หลักฐานการประเมินผล 
 สถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน การใชหนวยการเรียนรู 
เกณฑการใหคะแนน ขอ ๓ มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ๓) หลักฐานและรองรอยอื่น ๆ 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๔ มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ธรรมชาติขจองสาระการเรียนรู  
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๕ มีการประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนําผล  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน การประเมินมาปรับปรุง  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน   
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
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ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดบัคุณภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลักฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลักฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

๑.๒.๒ การจดัทาํแผน ขอ ๑ มีกระบวนการวิเคราะหและการวิเคราะหผูเรียน ๑) หลักฐานเอกสารการ 
การจัดการเรียนรู/แผนการจัดการ เปนรายบุคคล วิเคราะหผูเรียน 
ศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/ ขอ ๒ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฯ ท่ีสอดคลองกับ ๒) แผนการจัดการเรียนรูฯ 
แผนการสอนรายบคุคล หนวยการเรียนรู และผูเรียน ๓) หลักฐานการใชแผนการจัด 
(IIP)/แผนการจัดประสบการณ ขอ ๓ มีแผนการจัดการเรียนรูฯ ท่ีมีองคประกอบครบถวน การเรียนรูและบันทึกผลหลัง 
 ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษา หรือสวนราชการตนสังกัด สอน 
เกณฑการใหคะแนน กําหนด และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ๔) หลักฐานและรองรอยอื่น ๆ 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๔ มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน สาระการเรียนรูและผูเรียน  
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๕ มีบันทึกหลังการสอนและนําผลมาพัฒนา  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน แผนการจัดการเรียนรู  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน   
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
       
๑.๒.๓ กลยทุธในการจัดการเรยีนรู ขอ ๑ มีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิคและ ๑) แผนการจัดการเรียนรู 
 เนนกระบวนการ active learning ๒) ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
เกณฑการใหคะแนน ขอ ๒ มีการจัดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐาน การจัดการเรียนรูและแหลง 
1. ดําเนินการไดขอ 1  การเรียนรูตัวช้ีวัด และจุดประสงคการเรียนรู เรียนรู 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ขอ ๓ มีการจัดการเรียนรู ซ่ีงมีการวัดผล ประเมินผล ๓) หลักฐานการประเมินผล 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ตามแผนการจัดการเรียนรู การใชกลยุทธการจัดการเรียนรู 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ขอ ๔ มีการประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรู ๔) หลักฐานและรอยรอยอื่น ๆ 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ขอ ๕ มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ใหมีคุณภาพสูงข้ึน  
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
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ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลกัฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลกัฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

๑.๒.๔ คณุภาพผูเรียน ขอ ๑ ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาท่ีสอน ระหวางเรียน  ๑) เอกสารหลักฐานแสดง 
๑.๒.๔.๑ ผลสมัฤทธิท์างวิชาการ         ไมนอยกวา 25 คะแนน ผลการเรียนของนักเรียน 
ของผูเรียน ขอ 2 ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาท่ีสอน ระหวางเรียน รายวิชาท่ีสอน/กลุมสาระ 
         ไมนอยกวา 27.50 คะแนน การเรียนรู 
เกณฑการใหคะแนน ขอ 3 ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาท่ีสอน ระหวางเรียน ๒) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
1. ดําเนินการไดขอ 1          ไมนอยกวา 30 คะแนน เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ขอ 4 ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาท่ีสอน ระหวางเรียน  
2. ดําเนินการไดขอ 2         ไมนอยกวา 32.50 คะแนน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ขอ 5 ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาท่ีสอน ระหวางเรียน  
3. ดําเนินการไดขอ 3          ไมนอยกวา 35 คะแนน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน   
4. ดําเนินการไดขอ 4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
5. ดําเนินการไดขอ 5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
๑.๒.๔.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ขอ ๑ ผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในรายวิชาที่สอน ๑) หลักฐานการจัดกิจกรรม 
ของผูเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมายท่ี ๒) แบบประเมินคุณลักษณะ 
 สถานศึกษากําหนด ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
เกณฑการใหคะแนน ขอ ๒ ผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๕ ในรายวิชาที่สอน แกนกลาง 
1. ดําเนินการไดขอ 1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมายท่ี ๓) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน สถานศึกษากําหนด เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ 
2. ดําเนินการไดขอ 2 ขอ ๓ ผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ในรายวิชาที่สอน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมายท่ี  
3. ดําเนินการไดขอ 3  สถานศึกษากําหนด  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ขอ ๔ ผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๕ ในรายวิชาที่สอน  
4. ดําเนินการไดขอ 4 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมายท่ี  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน สถานศึกษากําหนด  
5. ดําเนินการไดขอ 5  ขอ ๕ ผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐ ในรายวิชาที่สอน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามคาเปาหมายท่ี  
 สถานศึกษากําหนด  
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ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดบัคุณภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลกัฐานรองรอยที่บนัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลักฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

๑.๓ การสรางและหรอืพัฒนาสื่อ ขอ ๑ มีการพิจารณาเลือกส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ๑) ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู มาใชในการจัดการเรียนรู ทางการศึกษา และแหลง 
และแหลงเรียนรู ขอ ๒ มีการใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เรียนรู  
 และแหลงเรียนรู ท่ีคัดเลือกแลวมาใชใหสอดคลองกับ ๒) เอกสารหลักฐานการใชส่ือ 
เกณฑการใหคะแนน แผนการจัดการเรียนรู นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๓ มีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาและแหลงเรียนรู 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน และแหลงเรียนรู ท่ีนํามาใชใหสอดคลองกับผูเรียน ๓) เอกสารหลักฐานการ 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๔ มีการสรางหรือจัดทําส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ประเมินแลการปรับปรุง 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู  การใชส่ือ นวัตกรรม  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ขอ ๕ มีการประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู แลวนําผลการประเมินมา และแหลงเรียนรู 
4. ดําเนินการไดขอ 1-4 ปรับปรุง ๔) หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน  เพ่ิมเติมที่เกี่ยวของ 
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
๑.๔ การวดัและ ขอ ๑ มีการกําหนดเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล ๑) เคร่ืองมือท่ีใชในการวัด 
ประเมนิผลการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด และประเมินผลการเรียนรู 
 ขอ ๒ มีการออกแบบเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล ๒) เอกสารหลักฐานการ 
เกณฑการใหคะแนน ไปใชประเมินตามสภาพจริง ประเมินตามสภาพจริง 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๓ มีการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล ๓) เอกสารหลักฐานการใช 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ขอ ๔ มีการประเมินผลเคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๕ มีการนําผลการประเมินผลเคร่ืองมือการวัด และ ๔) เอกสารหลักฐานการสราง 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ประเมินผลไปใชในการพัฒนาเคร่ืองมือและพัฒนาผูเรียน การประเมิน การปรับปรุง 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3   และการพัฒนาเคร่ืองมือ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน  วัดผลและประเมินผล 
4. ดําเนินการไดขอ 1-4  ๕) หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน  เพ่ิมเติมที่เกี่ยวของ 
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
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ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลกัฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลักฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลกัฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

๑.๕ ศกึษา วเิคราะห สงัเคราะห ขอ ๑ มีการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ปญหา ๑) เอกสารหลักฐานการศึกษา 
และหรอืวจิัยเพือ่แกปญหาหรือ การจัดการเรียนรูของผูเรียน วิเคราะห สังเคราะหปญหา 
พฒันาการเรยีนรูที่สงผลตอ ขอ ๒ มีการออกแบบการแกปญหาการจัดการเรียนรู หรือความตองการพัฒนา 
คุณภาพผูเรยีน ของผูเรียน การเรียนรู 
 ขอ ๓ มีการดําเนินการแกไขปญหาการจัดการเรียนรูให ๒) เอกสารหลักฐานการ 
เกณฑการใหคะแนน เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา ดําเนินการวิจัยฯ 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๔ มีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดและ ๓) หลักฐานแสดงผลการ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน มีการสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดําเนินการวิจัยฯ 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๕ มีการรายงานและเผยแพร ๔) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน  เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน   
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
๒. ดานการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 
๒.๑ การบรหิารจดัการชัน้เรยีน ขอ ๑ มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย และเอ้ือ ๑) สภาพหองเรียน 
และการจดัทาํขอมลูสารสนเทศ ตอการเรียนรูของผูเรียน และมีการจัดรวบรวมขอมูลเพ่ือ ๒) ปายแสดงนิทรรศการ 
 จัดทําสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา ปายนิเทศ ปายแสดงผลงาน 
เกณฑการใหคะแนน ขอ ๒ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยการมีสวนรวมของ ผูเรียน ส่ืออุปกรณอ่ืน ๆ 

1. ดําเนินการไดขอ 1  ผูเก่ียวของและผูเรียนมีความสุข และมีการดูแลและบริหาร ๓) ขอมูลเพ่ือจัดทําสารสนเทศ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน จัดการสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียน หรือประจําวิชา ๔) สารสนเทศและเอกสาร 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ใหมีความถูกตองและทันสมัย ประจําช้ันเรียนหรือประจํา 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ขอ ๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนตองสงเสริมผูเรียนให วิชา 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและการทํางาน และมีการ ๕) หลักฐานการใชใน 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน เขาถึงและใชระบบสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียน เสริมสรางและพัฒนาผูเรียน 
4. ดําเนินการไดขอ 1-4 หรือประจําวิชาในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน ๖) เอกสารหลักฐานแสดงการ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน ขอ ๔ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนตองใหผูเรียนมีคุณธรรม ใหคําปรึกษาการจัดทําขอมูล 
1. ดําเนินการไดขอ 1-5  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีการให สารสนเทศในสถานศึกษา 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน คําปรึกษาการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจํา ๗) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
 ช้ันเรียน หรือประจําวิชาในสถานศึกษา เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ 
 ขอ ๕ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนตองเสริมแรงใหผูเรียน  
 มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง และเกิดแรงวบันดาลใจ  
 และมีระบบสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียน หรือ  
 ประจําวิชา การเขาถึงและการใชระบบ สามารถใชเปน  
 แบบอยางที่ดีหรืออางอิงได  



6 
 

ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดบัคณุภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลกัฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมูลสารสนเทศ/ 

หลกัฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

๒.๒ การจดัระบบดูแล ขอ ๑ มีการจัดทําฐานขอมูลของผูเรียนตามระบบดูแล ๑) เอกสารหลักฐานแสดง 
ชวยเหลือผูเรียน ชวยเหลือผูเรียน ขอมูลสารสนเทศของผูเรียน 
 ขอ ๒ มีการบริหารจัดการขอมูลในระบบสารสนเทศ ๒) โครงการ/กิจกรรม 
เกณฑการใหคะแนน ขอ ๓ มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน แกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน 
1. ดําเนินการไดขอ 1  สอดคลองกับปญหาหรือความตองการจําเปนท่ีจะตองดูแล ๓) เอกสารหลักฐานแสดงผล 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ชวยเหลือผูเรียน การดําเนินการตามระบบ 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๔ มีโครงการ/กิจกรรมที่สรางสรรคและหลากหลาย ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน ๔) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ขอ ๕ มีผลการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนเห็นไดอยาง เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ชัดเจน  
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
๓. ดานการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี 
๓.๑ พัฒนาตนเอง ขอ ๑ มีแผนพัฒนาตนเองวท่ีสอดคลองกับความรู ๑) แฟมเอกสารหลักฐาน 
 ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของตนเองและสภาพ การพัฒนาตนเอง 
เกณฑการใหคะแนน ปญหา หรือความตองการจําเปนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๒) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๒ แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ เชน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ของสถานศึกษา หรือสวนราชการโดยความเห็นชอบของ เกียรติบัตร/โครงการ  
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ผูบริหารสถานศึกษา  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ขอ ๓ มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ขอ ๔ มีการนําความรู ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมา  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน  
4. ดําเนินการไดขอ 1-4 ขอ ๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเครือขายวิชาการ  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
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ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดบัคณุภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลกัฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลักฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

๓.๒ การพัฒนาวิชาชพี ขอ ๑ มีการเขารวมกลุมพัฒนาวิชาชีพครู ๑) เอกสารหลักฐานแสดงการ 
 ขอ ๒ มีการรวมแลกเปล่ียนเรียนรู กิจกรรมทางวิชาการ เขารวมและการแลกเปล่ียน 
เกณฑการใหคะแนน ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๓ มีการสรางและพัฒนานวัตกรรมจากการเขารวม ๒) นวัตกรรมจากการเขารวม 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ในชุมชนการเรียนรู ในชุมชนการเรียนรู 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๔ มีการนํานวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชน ๓) เอกสารหลักฐานการนํา 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน การเรียนรูมาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมมาจัดการเรียนรู 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ขอ ๕ มีการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูแบบย่ังยืน ๔) เอกสารหลักฐานแสดงการ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน  สรางเครือขายชุมชนการเรียนรู 
4. ดําเนินการไดขอ 1-4  ๕) หลักฐานและรองรอยอ่ืน ๆ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน  เพ่ิมเติมที่เก่ียวของ 
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
๔. งานอืน่ทีไ่ดรบัมอบหมาย ขอ ๑ มีการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ๑) คําส่ัง 
 ขอ ๒ มีผลปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 2) เอกสารหลักฐานการ 
เกณฑการใหคะแนน มีความถูกตองตามระเบียบแบบแผน มอบหมายงาน 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ ๓ มีผลปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดผลดี 3) รายงานผลการดําเนินงาน 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 4) เอกสารหลักฐานแสดง 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ ๔ มีการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย มีกระบวน เทคโนโลยีท่ีใชปฏิบัติงาน 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน งานท่ีโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 5) เอกสารหลักฐานการ 
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ขอ ๕ มีการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย สามารถ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ใชเปนตัวอยางที่ดีได 6) หลักฐานและรองรอยอ่ืน ๆ 
4. ดําเนินการไดขอ 1-4  เพ่ิมเติมที่เก่ียวของ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
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แบบบันทกึการประเมนิตอนที ่๒ 
การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี (๓๐ คะแนน) 

ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดบัคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับหลกัฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลกัฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

1. มคีวามซือ่สตัย สจุริต รักษา ขอ 1 ไมเคยลูกลงโทษทางวินัย 1) คําส่ังการปฏิบัติหนาท่ีท่ีได 
ประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรอื ขอ 2 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รับมอบหมาย 
ยนิยอมใหผูอื่นใชอาํนาจและหนาที ่ ขอ 3 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชน 2) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
ของตน เพือ่แสวงหาประโยนชน ทางราชการ เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ เชน  
 ขอ 4 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชน เกียรติบัตร/โล โครงการ /  
เกณฑการใหคะแนน ทางราชการ ไมมีผลประโยชนทับซอน กิจกรรม ฯลฯ 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ 5 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ทางราชการ ไมมีผลประโยชนทับซอนและไดรับการยกยอง  
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ชมเชย  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน   
3. ดําเนินการไดขอ 1-3    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน   
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
2. การปฏิบตัติามระเบยีบ กฎหมาย  ขอ 1 ปฏิบัติตนและหนาท่ีตามระเบียบ กฎหมาย และคําส่ัง 1) คําส่ังการปฏิบัติหนาท่ีท่ีได 
นโยบาย และคาํสัง่ของผูบงัคบับญัชา ของผูบังคับบัญชา  รับมอบหมาย 
 ขอ 2 ปฏิบัติตนและหนาท่ีตามระเบียบ กฎหมาย และคําส่ัง 2) ภาพประกอบ 
เกณฑการใหคะแนน ของผูบังคับบัญชา รักษาวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ 3) การแตงกายถูกตอง  
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ 3 ปฏิบัติตนและหนาท่ีตามระเบียบ กฎหมาย และคําส่ัง ตามระเบียบ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ของผูบังคับบัญชา รักษาวินัยและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 4) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 หนาท่ีราชการ  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ขอ 5 ปฏิบัติตนและหนาท่ีตามระเบียบ กฎหมาย และคําส่ัง  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ของผูบังคับบัญชา รักษาวินัยและเสริมสรางวินัยในตําแหนง  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ของทางราชการและมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น  
4. ดําเนินการไดขอ 1-4 ขอ 5 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาท่ี  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน ราชการ การปฏิบัติตนตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผน  
1. ดําเนินการไดขอ 1-5  ของทางราชการและมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน มีผลงานเปนที่ปรากฎเปนแบบอยางท่ีดี  
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ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดบัคณุภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลกัฐานรองรอยทีบ่นัทึกไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลักฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

3. มคีวามวริยิะ อุตสาหะ ตรงตอ ขอ 1 ปฏิบัติงานตามปกติ 1) คําส่ังการปฏิบัติหนาท่ีที่ได 
เวลา และอทุศิเวลาใหแกทางราชการ ขอ 2 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ รับมอบหมาย 
 มอบหมาย  2) สถิติการขาด ลา มาสาย 
เกณฑการใหคะแนน ขอ 3 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ 3) หลักฐานการปฏิบัติราชการ 
การมาสาย มอบหมายจนสําเร็จและอุทิศเวลา การปฏิบัติงาน/การเขารวมประชุมฯ 
1. มาสายเกิน 4 คร้ัง แตไมเกิน 8 คร้ัง  ขอ 4 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ 3) ภาพประกอบ 
    ได 1 คะแนน มอบหมายจนสําเร็จและอุทิศเวลา เปนที่ยอมรับและ 4) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
2. มาสาย 4  คร้ังได  2  คะแนน มีผลงานปกรากฏชัดเจน เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ เชน  
3. มาสาย 3  คร้ัง ได 3.5 คะแนน ขอ 5 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ เกียรติบัตร/โล โครงการ /  
4. มาสาย 2  คร้ัง ได 4 คะแนน มอบหมายจนสําเร็จและอุทิศเวลา เปนที่ยอมรับและ กิจกรรมฯลฯ 
5. มาสาย 1  คร้ัง ได 4.5 คะแนน มีผลงานปกรากฏชัดเจนสามารถเผยแพรเปนตนแบบได  
6. ไมเคยมาสาย ได 5 คะแนน   
การลา   
1. ลาไมเกิน 1 คร้ัง   ได 5 คะแนน   
2. ลา 2  คร้ัง ได 4 คะแนน   
3. ลา 3  คร้ัง ได 3 คะแนน   
4. ลา 4  คร้ัง ได 2 คะแนน   
5. ลา 5  คร้ัง ได 1 คะแนน   
สาย + ลา =                = คะแนนที่ได   
                       2   
   
4. การมจีติสํานกึทีด่ ีมุงบริการตอ ขอ 1 ใหบริการกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ 1) แบบบนัทึกการเย่ียมบาน 
กลุมเปาหมายผูรบับรกิาร ขอ 2 ใหความรวมมือตอสวนรวม ในการใหบริการกับ 2) วิจัยในช้ันเรียน 
โดยไมเลือกปฏบิตั ิ กับกลุมเปาหมายผูรับบริการ 3) แผนการจัดการเรียนรู 
 ขอ 3 ใหความรวมมือทุมเท และเสียสละจนเกิดประโยชน เฉพาะบุคคล (IEP) 
เกณฑการใหคะแนน ตอสวนรวม ในการใหบริการกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ 4) หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ 4 ใหบริการชวยเหลือหรือใหความรวมมือแกสวนรวม เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ เชน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน อยางทุมเทและเสียสละ จนเกิดประโยชนตอสวนรวม เกียรติบัตร/โล โครงการ /  
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 มีพฤติกรรมเชิงบวกในการใหบริการกับกลุมเปาหมาย กิจกรรมฯลฯ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ผูรับบริการ  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ขอ 5 มุงม่ันในการใหความรู การบริการชวยเหลือ หรือ  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ใหความรวมมือแกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ จนเกิด  
4. ดําเนินการไดขอ 1-4 ประโยชนตอสวนรวมและไดรับการยกยอง มพีฤติกรรม  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน เชิงบวกในการใหบริการกับกลุมเปาหมายผูรับริการ  
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
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ตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิ 

ใหวงกลมลอมรอบตวัเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกบัหลกัฐานรองรอยทีบ่นัทกึไว 

บนัทกึหลกัฐานรองรอย 
ใหระบขุอมลูสารสนเทศ/ 

หลกัฐานที่สะทอน 
ความรูความสามารถ 

5. การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐาน ขอ 1 การปฏิบัติงานตามคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและ 1) คําส่ังการปฏิบัติงาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ใบประกอบวิชาชีพไมหมดอายุ 
 ขอ 2 การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสวนรวมตามคุณภาพ 3) ภาพประกอบ 
เกณฑการใหคะแนน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4) หลักฐานและรองรอยอื่น  ๆ
1. ดําเนินการไดขอ 1  ขอ 3 การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสวนรวมตามคุณภาพ เพิ่มเติมที่เก่ียวของ เชน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ เกียรติบัตร/โล / โครงการ /  
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 ขอ 4 การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสวนรวมและพัฒนาความ กิจกรรมฯลฯ 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน เช่ียวชาญทางวิชาชีพตามคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน ขอ 5 การปฏิบัติงานดวยจิตอาสา จิตสาธารณะ มุงประโยชน  
4. ดําเนินการไดขอ 1-4 เพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามคุณภาพมาตรฐาน  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ  
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   
6. การรกัษาภาพลกัษณและความ ขอ 1 แจงขาวการติดตอระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 1) คําส่ังการปฏิบัติงาน 
สามคัคใีนองคกร ชมุชน และสังคม ขอ 2 ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมระหวางผูปกครอง 2) หลักฐานแจงขาวสารใหกับ 
 และโรงเรียน นักเรียนและผูปกครอง 
เกณฑการใหคะแนน ขอ 3 ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือแกสวนรวม 3) ภาพประกอบ 
1. ดําเนินการไดขอ 1  อยางทุมเท และเสียสละ จนสําเร็จ  4) การทําบุญ ใสบาตรทุกวันศุกร 
    มีหลักฐานชัดเจน ได 1 คะแนน ขอ 4 ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือแกสวนรวม 5) จิตอาสา 904 วปร. 
2. ดําเนินการไดขอ 1-2 อยางทุมเท และเสียสละ จนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม 6) หลักฐานและรองรอยอื่น  ๆ
    มีหลักฐานชัดเจน ได 2 คะแนน ขอ 5 มีผลสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรม ภาพลกษณท่ีดี  เพิ่มเติมที่เก่ียวของ เชน  
3. ดําเนินการไดขอ 1-3  ทางดานศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมท่ีดี เกียรติบัตร/โล / โครงการ /  
    มีหลักฐานชัดเจน ได 3 คะแนน เปนแบบอยางใหกับองคกร ชุมชน และสังคม กิจกรรม 
4. ดําเนินการไดขอ 1-4   
    มีหลักฐานชัดเจน ได 4 คะแนน   
1. ดําเนินการไดขอ 1-5    
    มีหลักฐานชัดเจน ได 5 คะแนน   
   

 

 
 
 
 


