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แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก  
และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครั้งที่ ................ วันที่ .......................................................... 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................สกุล......................................................... 
สถานศึกษา...................................................................................สังกัด.......................................................................... 

ด้านการปฏิบัติตน 
 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

1. วินัยและการรักษาวินัย (6 คะแนน) 
    1.1 การแสดงออกทางอารมณ์กิริยา  
ท่าทาง และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะต่อผู้เรียน 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     ส ารวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - บันทึกสถิติการมาท างาน 
     - บัญชีลงเวลา 
     - บันทึก ค าสั่งการลงโทษ 

ฯลฯ 
     เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
    (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา
ท่าทาง และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น 
 
 

    

    1 .3  ก า ร มี เจ ต ค ติ เชิ ง บ ว ก กั บ
ประเทศชาติ 
 
 

  
 

  

    1.4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
หลัก เกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็น
ข้าราชการ 
 

  
 

  

    1.5 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
หลัก เกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็น
ข้าราชการครู 
 
 

  
 

  

    1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 

   
 

 

 

คะแนนการประเมิน ข้อ 1 (1.1 - 1.6) คะแนน 

 

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน )x 6) 

      (24) 



- 2 - 
 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

2. คุณธรรม จริยธรรม (6 คะแนน) 
    2.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา       
ที่นับถืออย่างเคร่งครัด 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     ส ารวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - บันทึกสถิติการมาท างาน 
     - บัญชีลงเวลา 
     - บันทึก ค าสั่งการลงโทษ 

ฯลฯ 
     เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
    (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    2.2 การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
ศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

    

    2.3 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม 
ส่ ง เสริ ม  สนั บสนุ น  เคารพกิ จกรรม          
ที่ แสดงถึง จารีตประเพณี  วัฒนธรรม
ท้องถิ่นหรือชุมชน 
 
 
 

  
 

  

    2.4 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึง
จารีต ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ 
 
 
 

  
 

  

    2.5 การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ 
 
 
 
 

  
 

  

    2.6 การต่อต้านการกระท าของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคง   
ของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
โดยรวม 
 
 
 

   
 

 

 

คะแนนการประเมิน ข้อ 2 (2.1 - 2.6) คะแนน 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) x (6) 

         (24) 



- 3 - 

 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ (6 คะแนน) 
    3.1 การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพ      
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     ส ารวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - ID Plan 

ฯลฯ 
     เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    3.2 การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ 
ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ 
เศรษฐกิ จ  สั งคม  การเมื องของไทย      
และนานาชาติในปัจจุบัน 

    

    3.3 การไม่ อาศัยวิชาชีพแสวงหา
ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 
 

    

    3.4 การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 
 

    

    3 .5  ก า ร ให้ ความความส าคั ญต่ อ            
การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม             
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

    

    3.6 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการผู้ เรียนทุกคน    
ด้วยความเสมอภาค 

    

    3 .7  ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น              
เป็ นที่ ย อมรับ ของผู้ เรียน  ผู้ บ ริห าร      
เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน 

    
 

    3.8 การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบ      
ต่อกายและใจของผู้เรียน 
 

  
 

  

    3.9 การท างานกับผู้อ่ืนได้โดยยึดหลัก
ความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 

  
 

  

    3.10 การใช้ความรู้ความสามารถ    
ที่ มีอยู่  ท าให้ เกิดความเปลี่ ยนแปลง     
ในทางพัฒนาให้กับผู้ เรียน โรงเรียนหรือ     
ชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม) 

  
 

  

    3 .11 การยึดมั่ น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นพระประมุข 

   
 

 

 

คะแนนการประเมิน ข้อ 3 (3.1 - 3.11) คะแนน 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน)x (6) 

             (44) 



- 4 - 

 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

4. การด ารงชี วิตตามหลักปรัชญ า     
ของเศรษฐกิจพอเพียง (6 คะแนน) 
    4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     ส ารวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - แผนการจัดการเรียนรู้ 
     - รายงานการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
     เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
    (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    4 .2  มี ก า รน าห ลั ก ป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 
 
 

    

    4 .3  มี ก ารน าห ลั กป รั ช ญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอ่ืน 
 
 
 
 

  
 

  

    4 .4  มี ก า รน าห ลั ก ป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
การด ารงชีวิตของตนเอง 
 
 
 

  
 

  

    4.5 เป็นแบบอย่างในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจต่าง ๆ  หรือการด ารงชีวิต
ของตน 
 
 
 

  
 

  

คะแนนการประเมิน ข้อ 4 (4.1 - 4.5) คะแนน 

 

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน)x (6) 

         (20) 



- 5 - 

 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

5. จิตวิญญาณความเป็นครู                      
(8 คะแนน) 
    5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและสอน
เต็มเวลา 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     ส ารวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - แผนการจัดการเรียนรู้ 
     - รายงานการปฏิบัติงาน 
              ฯลฯ 
      เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    5.2 การตระหนักในความรู้และทักษะ    
ที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆ ให้กับผู้เรียน 
 
 
 

    

    5.3 การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรม
กับผู้เรียนทุกคน 
 
 
 

    

    5.4 การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
ประสบความส า เร็ จ  ต ามศั กยภาพ     
ความสนใจ หรือความตั้งใจ 
 
 

  
 

  

    5 .5  ก าร เป็ น ที่ พึ่ ง ให้ กั บ ผู้ เรี ย น          
ได้ตลอดเวลา 
 
 

  
 

  

    5.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ 
ค้นหา สร้างสรรค์  ถ่ายทอด ปลูกฝั ง    
และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
 
 

  
 

  

   5.7 การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
 
 

   
 

 

 

คะแนนการประเมิน ข้อ 5 (5.1 - 5.7) คะแนน 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน)x (8) 

(28) 



- 6 - 

 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

6. จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 
(8 คะแนน) 
    6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ 
     ชุมชน 
     ส ารวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - แผนการจัดการเรียนรู้ 
     - รายงานการปฏิบัติงาน 
                ฯลฯ 
      เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    6.2 การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพและให้สังคมยอมรับ 
 
 
 
 

    

    6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษา
ภาพลักษณ์ในวิชาชีพ 
 
 
 
 

  
 

  

    6 .4  ก ารป กป้ อ ง  ป้ อ งกั น มิ ให้               
ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทาง       
ที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ 
 
 
 

  
 

  

    6 .5  ก า รจั ด กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม       
การใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด 
ป ลู ก ฝั ง  แ ล ะ เป็ น แ บ บ อ ย่ า งที่ ดี        
ของเพื่อนร่วมงานและสังคม 
 
 
 

  
 

  

คะแนนการประเมิน ข้อ 6 (6.1 - 6.5) คะแนน 

รวมคะแนนการประเมิน ด้านการปฏิบัติตน ข้อ 1 - 6 (40 คะแนน)                                                    คะแนน 

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) x (8) 

(20) 



- 7 - 
 
ด้านการปฏิบัติงาน 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

1. การจัดการเรียนการสอน   
(24 คะแนน) 
    1.1 การน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ มาใช้ในการจัดท ารายวิชา 
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
     รายวิชาท่ีสอน 
       หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีสอน 
     หน่วยการน าสื่อ นวัตกรรม 
     เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
     เทคโนโลยีทางการศึกษา 
     และแหล่งเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ 
     กับผู้เรียน 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
     และประเมินผลการเรียนรู้ 
      เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

   1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียน   
มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ      
ที่ส าคัญตามหลักสูตร 
 

    

   1 .3  ก ารจั ด กิ จ ก รรม การ เรี ย น รู้    
อ าน วยความสะดวก ใน การเรี ยน รู้         
แล ะส่ งเสริ มการเรี ยนรู้  ด้ วยวิ ธี การ             
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

    

   1.4 การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู ้
 

  
 

  

   1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้ วยวิธีการที่ หลากหลาย เหมาะสม    
และสอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์
การเรียนรู ้
 

  
 

  

   1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
         1 ) ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งวิ ช า ก า ร      
ของผู้เรียน 
         2 ) คุณ ลักษณ ะที่ พึ งประสงค์     
ของผู้เรียน 
 

  
 

  

คะแนนการประเมิน ข้อ 1 (1.1 - 1.6) คะแนน  

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) x (24) 

(24) 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(12 คะแนน) 
    2.1 การจัดบรรยากาศที่ ส่ งเสริม    
การเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต
และพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     สภาพห้องเรียน 
     ป้ายแสดงนิทรรศการ ป้ายนิเทศ  
     ป้ายแสดงผลงานผู้เรียน สื่อ  
     อุปกรณ์อื่น ๆ  
     โครงการ/กิจกรรม 
     แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
     เอกสาร หลักฐาน 
     แสดงผลการด าเนินการ 
     ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
     เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    2.2 การด าเนินการตามระบบดูแล
ช่ วย เห ลื อ ผู้ เรี ย น  โด ยมี ก ารศึ กษ า        
และรวบรวมข้อมูลผู้ เรียนรายบุคคล     
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

    

     2.3 การอบรมบ่ มนิ สั ยให้ผู้ เรียน             
มี คุ ณ ธรรม  จริ ยธรรม  คุ ณ ลั กษณ ะ        
อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 2 (2.1 - 2.3) คะแนน  

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน )x (12) 

(12) 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

3. การพัฒนาตนเอง (8 คะแนน)  
    3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     แผนพัฒนาตนเอง 
     ใบรับรองการผ่านการทดสอบ 
     ความรู้จากสถาบันวิชาการ 
     วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ใบรับรอง/ 
      โล่/รางวัล หลักฐานการศึกษาต่อ 
     หนังสือเชิญ ค าสั่ง  
     หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
     เอกสารหลักฐาน 
     แสดงการมีส่วนร่วมและ 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     เอกสารหลักฐานการน า 
     นวัตกรรมมาจัดการเรียนรู้ 
     เอกสารหลักฐาน 
     แสดงการสร้างเครือข่าย 
     ชุมชนการเรียนรู้ 
      เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

    3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 3 (3.1 - 3.2) คะแนน  

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) x (8) 

(8) 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

4. การท างานเป็นทีม (4 คะแนน)    
    4.1 หลักการท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     สื่อ อุปกรณ์ 
     ป้ายแสดงนิทรรศการ ป้ายนิเทศ 
     ป้ายแสดงผลงานของผู้เรียน 
     หรือสถานศึกษา 
     โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
     การจัดการศึกษา 
     เอกสารหลักฐาน 
     แสดงผลการท างานเป็นทีม 
     หรือการพัฒนาทีมงาน 
      วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ใบรับรอง/ 
     โล่/รางวัล  
      เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ...........................................     4.2 การพัฒนาทีมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ 4 (4.1 - 4.2) คะแนน  

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน) x (4) 

      (8) 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงาน
ของสถานศึกษา (8 คะแนน)    
    มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ภ าระ ง าน        
ของสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป
หรืองานบริหารวิชาการ หรืองานกิจการ
นักเรียน หรืองานบริหารงบประมาณ   
หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล และมี
ส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย     
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     เอกสารหลักฐาน 
     แสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     ตามภารกิจบริหารงานของ 
     สถานศึกษา หรืองานท่ีได้รับ 
     มอบหมาย 
      เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

คะแนนการประเมิน ข้อ 5 คะแนน  

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน ) x (8) 

(4) 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทึก 
หลักฐานร่องรอยที่สะท้อน 

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี     
(4 คะแนน)    
    สามารถใช้ภ าษาและเทคโน โลยี           
ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ห น้ าที่ แ ล ะ       
ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
     การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
     เอกสารหลักฐาน สื่อ ท่ีแสดงถึง 
     การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
     ผลท่ีเกิดจากการใช้ภาษาและ 
     เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
     ผู้เรียน 
     เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
     (ระบุ) 
     ........................................... 
     ........................................... 

คะแนนการประเมิน ข้อ 6 คะแนน  

รวมคะแนนการประเมิน ด้านการปฏิบัติงาน ข้อ 1 - 6 (60 คะแนน)                                                    คะแนน 

 

 

     (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการผู้ประเมิน 

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

     ต าแหน่ง.............................................................. 

     วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .................. 

 

 

สูตรค านวณ 
คะแนน = (ผลรวมการประเมิน ) x (4) 

(4) 
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บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 

ครั้งที่ ............ วันที่ ..................................................... 

 

1. ข้อเสนอแนะ 

 ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 

2. จุดเด่น 

 ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 

3. จุดที่ควรพัฒนา 

 ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

     (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการผู้ประเมิน 

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

     ต าแหน่ง.............................................................. 

     วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .................. 

 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก  
และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครั้งที่ ............ วันที่ ............................................ 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................สกุล ............................................................ 

สถานศึกษา .....................................................................................สังกัด .............................................................................. 
 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
 

         ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

 

(ลงช่ือ) .................................ประธานกรรมการ        (ลงช่ือ) ....................................กรรมการ        (ลงช่ือ) .................................กรรมการ 

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

ต าแหน่ง....................................................             ต าแหน่ง.................................................        ต าแหน่ง.................................................. 

วันที่........ เดือน.................. พ.ศ. ..........                 วันที่........ เดือน.................. พ.ศ. ..........       วันที่........ เดือน.................. พ.ศ. .......... 

 

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
กรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 ด้านการปฏิบัติตน     
1.1 วินัยและการรักษาวินัย 6    
1.2 คุณธรรม จริยธรรม 6    
1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 6    
1.4 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6    
1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู 8    
1.6 จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 8    

รวม 40    
2 ด้านการปฏิบัติงาน     

2.1 การจัดการเรียนการสอน 24    
2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 12    
2.3 การพัฒนาตนเอง 8    
2.4 การท างานเป็นทีม 4    
2.5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 8    
2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 4    

รวม 60    
รวมผลการประเมิน 100    
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สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 

ในการประเมิน ครั้งที่ ........... วันที่ .............................................. 

 

1. ข้อเสนอแนะ 

 ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 

2. จุดเด่น 

 ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 

3. จุดที่ควรพัฒนา 

 ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

      

 

 

 

 



ค าชี้แจงแบบประเมิน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน 

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

ค าชี้แจง 
1. แบบบันทึกการประเมินฉบับนี้ ส าหรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มประเมิน

คุณลักษณะและสมรรถนะของครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการปฏิบั ติตน      
และด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1.1 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 1.2 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 

และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 

2. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 2.1 ด้านการปฏิบัติตน (40 คะแนน) ประกอบด้วย 
  (1) วินัยและการรักษาวินัย (6 คะแนน) 
  (2) คุณธรรม จริยธรรม (6 คะแนน) 
  (3) จรรยาบรรณวิชาชีพ (6 คะแนน) 
  (4) การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6 คะแนน) 
  (5) จิตวิญญาณความเป็นครู (8 คะแนน) 
  (6) จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (8 คะแนน) 
 2.2 ด้านการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) ประกอบด้วย 
  (1) การจัดการเรียนการสอน (24 คะแนน) 
  (2) การบริหารจัดการชั้นเรียน (12 คะแนน) 
  (3) การพัฒนาตนเอง (8 คะแนน) 
  (4) การท างานเป็นทีม (4 คะแนน) 
  (5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (8 คะแนน) 
  (6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (4 คะแนน)   
 

3. เกณฑ์การประเมิน 
 วิธีการประเมินแต่ละรายการ ให้กรรมการประเมินด าเนินการดังนี้ 
 3.1 พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการพัฒนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน         

ที่ปรากฏในแบบประเมินด้านการปฏิบัติตนและแบบประเมินด้านการปฏิบัติงาน โดยท าเครื่องหมาย       
ในวงกลมหน้าเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมิน 

 3.2 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับคุณภาพนั้น 
  โดย   ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
    ระดับ 3 หมายถึง ดี  เท่ากับ 3 คะแนน 
    ระดับ 2 หมายถึง พอใช้  เท่ากับ 2 คะแนน 
    ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง  เท่ากับ 1 คะแนน 
  (กรณีที่ได้ระดับ 1 ต้องระบุเหตุผลในบันทึกข้อสังเกตฯ ให้ชัดเจน) 
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 3.3 ในแต่ละข้อย่อยให้น าผลการประเมินในแต่ละช่องมารวมกัน แล้วแทนค่าในสูตรค านวณที่ก าหนดไว้      
ในแบบประเมินในแต่ละรายการ (ใช้เป็นหลักทศนิยม 2 ต าแหน่ง) ดังกรณีตัวอย่าง 

 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  

วิธีการประเมิน...บันทึก
หลักฐานร่องรอย… 

ระดับ 4 
ดีมาก 

ระดับ 3 
ดี 

ระดับ 2 
พอใช้ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง 

4 . การด ารงชี วิ ตตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (6 คะแนน) 
    4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

    การสังเกต 
     สัมภาษณ์ สนทนา     
     ผู้เรียน/เพ่ือนร่วมงาน/ 
       ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง/ 

ชุมชน 
 ส ารวจเอกสาร 
     - รายงานตนเอง 
     - แผนการจัดการเรียนรู้ 
     - รายงานการปฏิบัติงาน 
               ฯลฯ 

    4.2 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 

  
 

  

   4.3 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอื่น 

  
 

  

   4.4 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิต
ของตนเอง 

  
 

  

   4.5 เป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจต่าง ๆ หรือการด ารงชีวิตของตน 

   
 

 

 

คะแนนการประเมิน ข้อ 4 (4.1 - 4.5) คะแนน 
 

 จากตัวอย่าง ข้อ 4 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
    - คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ 6 คะแนน 
    - มีรายการประเมิน (ข้อย่อย) ในข้อนี้ จ านวน 5 ข้อ 
    - ระดับคุณภาพมี 4 ระดับ 
    - ผลรวมการประเมินในข้อนี้ มีดังนี้ 
     ดีมาก จ านวน 1 ข้อ เท่ากับ 4 คะแนน 
     ดี จ านวน 3 ข้อ เท่ากับ 9 คะแนน 
     พอใช้ จ านวน 1 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 
     ผลรวมการประเมิน  =  4 + 9 + 2 
           =  15  คะแนน 
 สูตรค านวณคะแนนการประเมิน คือ 
 
 คะแนนการประเมิน  =  (ผลรวมการประเมินในข้อนี้) X (คะแนนเต็มในข้อนี้) 
     (จ านวนรายการประเมินในขอ้นี้) X (ระดับคุณภาพ) 
  

 

สูตรค านวณ 
ผลรวมการประเมิน x (6) 

(20) 
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เมื่อแทนค่าในสูตรค านวณที่ก าหนด จะได้เป็น 
 
 คะแนนการประเมิน  = (ผลรวมการประเมิน) X (6) 
      (5)X(4) 
  
    = (15) X (6) 
     (20) 
 
    = 4.50 
 
 ดังนั้น คะแนนการประเมิน ข้อ 4 (4.1 - 4.5) คือ 4.50 คะแนน 
 

3.4 ให้น าคะแนนการประเมินที่ได้จากข้อ 3.3 บันทึกลงในช่องคะแนนการประเมิน (ท้ายตารางของแต่ละข้อ) 
3.5 ให้กรรมการประเมิน รวมคะแนนการประเมินในแต่ละด้าน แล้วบันทึกลงในช่องรวมคะแนน           

การประเมิน (ท้ายตารางของแต่ละด้าน) 
3.6 ให้กรรมการประเมิน บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ในรายการที่ประเมิน 
 

4. วิธีการลงบันทึกสรุปผลการประเมิน ให้ด าเนินการดังนี้ 
4.1 ให้น าคะแนนการประเมินและข้อสังเกตฯ จากแบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรรมการแต่ละคน มาบันทึก      
ลงในแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย            
ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 4.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ตัดสินในข้อ 5 
 

5. เกณฑ์ตัดสิน 
 ให้คณะกรรมการประเมินผลด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีคะแนนรวม 100 คะแนน

ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตน (40 คะแนน) และองค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) 
และให้มีการประเมินผลด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกหกเดือน รวมสี่ครั้ง       
ในเวลาสองปี ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 ในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน 
 ครั้งที่ 2 ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 ในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน 
 ครั้งที่ 3 ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 ในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
   เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า 28 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 42 คะแนน 
 ครั้งที่ 4 ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 ในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
   เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่า 28 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 42 คะแนน 


