
แบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
สายงานการสอน 

□  คร้ังที ่1 ( 1 ตุลาคม  2564 – 31 มี.ค. 2565 ) 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง................................................วิทยฐานะ..................................................เงินเดือน........................บาท 
สถานศึกษา...........................................................................สังกัด....................................................................... 
สอนระดับชั้น...............................................วิชา................................................................................................... 
ชั่วโมงการสอน....................................................ชั่วโมง/สัปดาห ์
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน........................................................วัน ประกอบด้วย 
(1)  ลาป่วย.............................วัน   (2)  ลากิจ..................................วัน 

ชื่อผู้ประเมิน......................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน (45 คะแนน) 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

 
คะแน
นเต็ม 

 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู้ 

1.2.1  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
1.2.2  การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้/แผนการ 
          จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบคุคล/  
          แผนการจัดประสบการณ์ 
1.2.3  กลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้ 
1.2.4  คุณภาพผู้เรยีน 
          1.2.4.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.3  การสร้างและหรือพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี 
       ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.5  ศึกษา วิเคราะห ์สงัเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปญัหา 
       หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อคุณภาพผู้เรยีน 
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2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 5   
 รวม 50   
  ขา้พเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานะที่มีอยู่จริง 

           (ลงชื่อ)...................................................................ผู้รับการประเมิน 
                      (.................................................................) 
            ต าแหน่ง.................................................................. 
            วันที่........................................................................ 



แบบบันทึกการประเมินตอนท่ี  1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน (50 คะแนน)งานวิชาการ 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานรอ่งรอยท่ีบันทึกไว ้

บันทึกหลักฐาน 
ร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ 
ความสามารถ 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสตูร 

ระดับ 5 มีการบันทึกผลการใช้หลักสตูร เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1)เอกสารการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วดั 
2)รายวิชาทีส่อน 
3)หน่วยการเรียนรู้ 
4)หลักฐานการประเมินผล
การใช้หลักสูตร 
5)หลักฐานและร่องรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 มีการน าไปใช้กับผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษา
ได้เหมาะสม 

ระดับ 3 มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเน้ือหา 
ของหลักสตูร 

ระดับ 2 มีการท ารายวิชาหรือค าอธยิายรายวชิา 

ระดับ 1 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วดั 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
1.2.1 การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 

ระดับ 5 มีการประเมินผลการใชห้น่วยการเรียนรู้ และ    
น าผลการประเมินมาปรับปรุง 

1)หน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาทีส่อน 
2)หลักฐานการประเมินผล
การใช้หน่วยการเรียนรู้ 
3)หลักฐานและร่องรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 มีการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 

ระดับ 3 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีการปฏิบตัิที่ที ่      
หลายกหลาย 

ระดับ 2 มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ระดับ 1 มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
รายวิชา 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานรอ่งรอยท่ีบันทึกไว ้

บันทึกหลักฐาน 
ร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ 
ความสามารถ 

1.2.2 การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัด การศึกษา
เฉพาะบุคคล 
(IEP)แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP)/แผนการ
จัดประสบการณ์ 

ระดับ 5 มีการบันทึกหลังการสอนและน าผลมาพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1) หลักฐานเอกสาร   
การวิเคราะห์ผู้เรียน 
2)แผนการจัดการ  
เรียนรู้ฯ 
3)หลักฐานการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้
และบันทึกผลหลงัสอน 
4)หลักฐานและร่องรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่
เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ    
ของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 

ระดับ 3 มีแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่มีองคป์ระกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่สถานศึกษา หรือส่วนราชการต้นสงักัดก าหนด
และสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง 
ระดับ 2 มีการจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่สอดคล้อง  
กับหน่วยการเรียนรู้ และผูเ้รียน 
ระดับ 1 มีกระบวนการวิเคราะหแ์ละการวิเคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบคุคล 

1.2.3 กลยุทธ์          
ในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 5 มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1)แผนการจัดการเรียนรู้ 
2)สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
3)หลักฐานการ
ประเมินผลการใช้     
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
4)หลักฐานและร่องรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่
เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจดั          
การเรียนรู้ 

ระดับ 3 มีการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีการวดัผล ประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 2 มีการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐาน    
การเรียนรู้ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับ 1 มีการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและ    
เน้นกระบวนการ active Learning 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานรอ่งรอยท่ีบันทึกไว ้

บันทึกหลักฐาน 
ร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ 
ความสามารถ 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอน   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามคา่เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 
1) เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียนของ
นักเรียนรายวิชาที่สอน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2)หลักฐานและร่องรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวข้อง 
 

ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ในรายวิชาที่สอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามคา่เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในรายวิชาที่สอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามคา่เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ในรายวิชาที่สอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามคา่เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชาที่สอน     
มีผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามคา่เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1.2.4.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในรายวิชาที่สอน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามคา่เปา้หมาย             
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1)หลักฐานการจดั
กิจกรรม 
2)แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร
แกนกลาง 
3)หลักฐานและร่องรอย  
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในรายวิชาที่สอน      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามคา่เปา้หมาย             
ที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในรายวิชาที่สอน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามคา่เปา้หมาย             
ที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในรายวิชาที่สอน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามคา่เปา้หมาย             
ที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาที่สอน      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามคา่เปา้หมาย             
ที่สถานศึกษาก าหนด 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานรอ่งรอยท่ีบันทึกไว ้

บันทึกหลักฐาน 
ร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ 
ความสามารถ 

1.3 การสร้างและหรือ 
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี             
ทางการศึกษาและ  
แหลง่เรียนรู้ 

ระดับ 5 มีการประเมินผลการใชส้ื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ แล้วน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

1)สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลง่เรียนรู้ 
2)เอกสารหลักฐาน   
การใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลง่เรียนรู้ 
3)เอกสารหลักฐาน   
การประเมินและ     
การปรับปรุงการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
4)หลักฐานและร่องรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 มีการสร้างหรือจดัท าสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี   
ทางการศึกษา และแหลง่เรียนรู้ 

ระดับ 3 มีการพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลง่เรียนรู้ ที่น ามาใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

ระดับ 2 มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหลง่เรียนรู้ ที่คดัเลือกแลว้มาใช้ให้สอดคล้องกับแผน       
การจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 1 มีการพิจารณาเลือกสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลง่เรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

1.4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดับ 5 มีการน าผลการประเมินผลเคร่ืองมือการวัด และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาเคร่ืองมือและพฒันาผู้เรียน 

1)เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วัดและประเมินผล   
การเรียนรู้ 
2)เอกสารหลักฐาน   
การประเมินตาม   
สภาพจริง 
3)เอกสารหลักฐาน   
การใช้เคร่ืองมือการวดั
และประเมินผล 
4)เอกสารหลักฐาน   
การสร้าง การประเมิน
การปรับปรุง และ    
การพัฒนาเคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผล 
5)หลักฐานและร่องรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 มีการประเมินผลเคร่ืองมือวดัผล และประเมินผล 

ระดับ 3 มีการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
ระดับ 2 มีการออกแบบเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลไปใช้
ประเมินตามสถาพจริง 
ระดับ 1 มีการก าหนดเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานรอ่งรอยท่ีบันทึกไว ้

บันทึกหลักฐาน 
ร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ 
ความสามารถ 

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรยีน 

ระดับ 5 มีการรายงานและเผยแพร่ 1)เอกสารหลักฐาน
การศึกษาวเิคราะห์
สังเคราะห์ปญัหาหรือ
ความต้องการพฒันา 
การเรียนรู้ 
2)เอกสารหลักฐาน   
การด าเนินการวิจัยฯ 
3)หลักฐานแสดงผล  
การด าเนินการวิจัยฯ 
4)หลักฐานและร่องรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 4 มีการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ก าหนดและมี
การสรุปผลการแก้ปญัหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับ 3 มีการด าเนินการแก้ปญัหาการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

ระดับ 2 มีการออกแบบการแก้ปญัหาการจดัการเรียนรู้    
ของผู้เรียน 
ระดับ 1 มีการศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ปัญหาการจัด  
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมิน 

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานรอ่งรอยท่ีบันทึกไว ้

บันทึกหลักฐาน 
ร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/ 
สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ 
ความสามารถ 

2. การจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศ  
และเอกสาร 
ประจ าชั้นเรียน/ 
ประจ าวิชา 

ระดับ 5 มีความยดืหยุ่นในการจดัห้องเรียน มีปา้ยนิเทศหรือ
ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ ส าหรับศึกษาค้นคว้า  ที่
เป็นปัจจุบัน สง่เสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งครูกับผู้เรียน และผู้เรียน กับผู้เรียน    
จ าแนกข้อมูลที่จ าเป็นและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน และสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1)เอกสารหลักฐานการ
จัดท าข้อมูล สารสนเทศ  
และเอกสาร 
ประจ าชั้นเรียน/ 
ประจ าวิชา 
2)เอกสารการเข้าสอน
ของครูผูส้อน 
3)หลักฐานและร่องรอย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม           
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 4  มีความยดืหยุ่นในการจดัห้องเรียน มีปา้ยนิเทศหรือ
ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ ส าหรับศึกษาค้นคว้าที่
เป็นปัจจุบัน สง่เสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งครูกับผู้เรียน จ าแนกขอ้มูลที่จ าเป็นและ
เอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
และ เป็นปัจจุบัน และสามารถน าไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน  
ได้ 
ระดับ 3  มีความยดืหยุน่ในการจดัห้องเรียน มีปา้ยนิเทศหรือ
ส่ือ การเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ ส าหรับศึกษาค้นคว้าที่
เป็นปัจจุบัน สง่เสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งครูกับผู้เรียน จ าแนกข้อมูลที่จ าเป็น
และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ ประจ าวิชา จดัท าระบบข้อมูล 
และเอกสารประจ า       ชั้นเรียน/ประจ าวิชาให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน 

 ระดับ 2  มีความยดืหยุ่นในการจดัห้องเรียน มีปา้ยนิเทศหรือ
ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ ส าหรับศึกษาค้นคว้า 
จ าแนกขอ้มูลที่จ าเป็นและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ ประจ าวชิา 
จัดท าระบบข้อมูล และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
ระดับ 1  จดัห้องเรียน มีปา้ยนิเทศหรือสือ่การเรียนการสอน   
จ าแนกขอ้มูลที่จ าเป็นและเอกสารประจ าชั้นเรียน/  ประจ า
วิชา  

 


