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สําหรับกรรมการชุดที่ 2 

             
                                       แบบบันทึกการประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบติังาน  
                                                                     สายงานการสอน  
                                                     สวน  สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 
            ขอมูลผูรับการประเมิน             
            ชื่อ.................................................................นามสกุล....................................................................... 
            ตําแหนง........................................................วิทยฐานะ......................................................................             
            สถานศึกษา....................................................อําเภอ/เขต....................................................................     
            สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา...................................สวนราชการ........................................................            
            รับเงินเดือนอันดับ คศ.........................ขั้น........................................บาท     
            วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน...........................................................................................................  
            สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีขอรับการประเมิน.................................................................  
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียน (60 คะแนน)  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
    (30 คะแนน) 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิ 
        ทางการเรียน 
        กอนเรียนและ 
         หลังเรียน 
        (10 คะแนน) 

   
 
4   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
     สูงกวากอนเรียน รอยละ 20 ของคะแนนกอนเรยีน 
3   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
     สูงกวากอนเรียน รอยละ 15 แตไมถึงรอยละ 20 
     ของคะแนนกอนเรยีน  
2   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
     สูงกวากอนเรียน รอยละ 15 แตไมถึงรอยละ 15 
     ของคะแนนกอนเรยีน  
1   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
     สูงกวากอนเรียน ต่ํากวารอยละ 10   
     ของคะแนนกอนเรยีน  

1.2  คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ   
       ทางการเรียน 
       ของวิชาที่สอน 
       (10 คะแนน) 

  4   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน
     สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 10 
3   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน
     สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 7 
     แตไมถึงรอยละ 10  
2   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน
     สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 4 
     แตไมถึงรอยละ 7  
1   คาทีเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียนปปจจุบัน 
     สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ต่ํากวารอยละ 4 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
1.3  ผลการประเมินและ   
         หรือการทดสอบ 
        ของวิชาที่สอน/ 
        กลุมสาระการเรียนรู 
        ในระดับเขต/ประเทศ
        (10 คะแนน) 

  4   ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/  
     กลุมสาระการเรียนรูในระดบัเขต/ประเทศในปปจจุบัน   
     สูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 10 ของคาเฉลี่ย 
     ของปที่ผานมา   
3   ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/   
    กลุมสาระการเรียนรูในระดับเขต/ประเทศในปปจจุบัน 
     สูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 6 แตไมถึงรอยละ 10
    ของคาเฉลี่ยของปที่ผานมา   
2   ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/   
    กลุมสาระการเรียนรูในระดบัเขต/ ประเทศ ในปปจจบุัน 
    สูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 2 แตไมถึงรอยละ 6 
     ของคาเฉลี่ยของปที่ผานมา   
1   ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/   
     กลุมสาระการเรยีนรูในระดับเขต/ ประเทศ ในปปจจุบนั
     สูงกวาปที่ผานมา  ต่ํากวารอยละ 2  ของคาเฉลี่ย 

     ของปที่ผานมา 
 
 

 

หมายเหต ุ ตัวบงช้ีท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีน ตัวบงช้ีท่ี 2 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน 
        และตัวบงช้ีท่ี 3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุมสาระการเรียนรูในระดับเขต/ประเทศ 
        ใชประเมินสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        สังกัดสวนราชการอื่นใหใชตัวบงช้ีท่ี 1 และตัวบงช้ีท่ี 2  โดยกําหนดคะแนนตัวบงช้ีละ 15 คะแนน 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
2.  ผลการพัฒนาผูเรียน 
      ดานอื่นๆ (20 คะแนน)
     2.1  ผลการพัฒนา   
            ผูเรียน 
            ดานสุขภาพ  
            รางกาย สติปญญา 
            อารมณ และสังคม 
            (10 คะแนน) 
 

   
 
4   ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ
      รางกาย  สติปญญา อารมณ และสังคม ตามหลักสูตร  
      และตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีในรายวิชา
      ที่เสนอขอผลงาน   
3   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80   
      มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย  สติปญญา  
      อารมณและสังคม ตามหลักสูตรและตามที่   
      สถานศึกษากําหนดในระดับดี ในรายวชิา  
      ที่เสนอขอผลงาน   
2   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75   
      มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย  สติปญญา    
      อารมณและสังคม ตามหลักสูตรและตามที่  
       สถานศึกษากําหนดในระดับดี ในรายวิชา              
       ที่เสนอขอผลงาน   
1   ผูเรียนต่ํากวารอยละ 70 มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ 
     รางกาย  สตปิญญา อารมณ  และสังคม ตามหลกัสูตร 
     และตามทีส่ถานศึกษากําหนด ในระดับดี  
     ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน   
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
     2.2  คุณลักษณะ 
            อันพึงประสงค  
            ของผูเรียน 
            (10 คะแนน) 
 

  4  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค 
    ตามหลักสูตรและตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
    ในระดับดีในรายวิชาทีเ่สนอขอผลงาน 
3  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 ขึ้นไป  
    แตไมถึงรอยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ตามหลักสูตรและตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
    ในระดับดีในรายวิชาทีเ่สนอขอผลงาน 
2  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ขึ้นไป  
      แตไมถึงรอยละ75 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค   
      ตามหลักสูตรและตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
      ในระดับดใีนรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
1  ผูเรียนต่ํากวารอยละ 70 มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค
     ตามหลักสูตรและตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
     ในระดับดใีนรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
3.  ปริมาณ 
     และสภาพของงาน 
     (10 คะแนน) 
   3.1  ปริมาณงาน 
          (5 คะแนน) 
       

 

   
 
 
4   มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดงันี้ 
     - จํานวนชั่วโมงสอนขั้นต่ําตามที่สวนราชการกําหนด  
        และเพิ่มอีก 6 ช่ัวโมง หรือ  
     - ทําการสอนไมนอยกวา 4  กลุมสาระการเรียนรู/ 
        กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ  
     - จํานวนนกัเรียนที่ทําการสอน 60 คนขึ้นไป 
3   มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดงันี้ 
     - จํานวนชัว่โมงสอนขั้นต่ําตามที่สวนราชการกําหนด 
        และเพิ่มอีก 4 ช่ัวโมง หรือ  
     - ทําการสอนไมนอยกวา 3  กลุมสาระการเรียนรู/ 
        กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ  
     - จํานวนนกัเรียนที่ทําการสอน 50 - 59 คน  
2   มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดงันี้ 
     - จํานวนชัว่โมงสอนขั้นต่ําตามที่สวนราชการกําหนด 
        และเพิ่มอีก 2 ช่ัวโมง หรือ  
     - ทําการสอนไมนอยกวา 2  กลุมสาระการเรียนรู/ 
        กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ  
     - จํานวนนกัเรียนที่ทําการสอน 40 - 49 คน 
1   มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดงันี้ 
     - จํานวนชัว่โมงสอนขั้นต่ําตามที่สวนราชการกําหนด 
        หรือ  
     - ทําการสอนไมต่ํากวา 1  กลุมสาระการเรยีนรู/ 
        กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ  
     - จํานวนนกัเรียนที่ทําการสอนต่ํากวา 40 คน 

personal_09
Textbox
-6-



          - 253 - 
 

ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
  3.2  สภาพของงาน  
         (5 คะแนน) 
- รับผิดชอบนกัเรียนที่มี
ความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/
สังคม/ พัฒนาการตามวยั 

 - สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่
ปกต ิ

 -  สถานศึกษาตั้งอยู      
ในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ 
หรือติดกับรอยตะเข็บ
ชายแดน 

 -  สถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
พื้นที่มีลักษณะพิเศษ 
เชน กันดาร เสี่ยงภัย 

    ตามประกาศ 
    ของทางราชการ 
 
       
 

  4   มีสภาพของงานจํานวน 4 รายการ   
3   มีสภาพของงานจํานวน 3 รายการ      
2   มีสภาพของงานจํานวน 2 รายการ      
1   มีสภาพของงานจํานวน 1 รายการ      
 

 

                                                        
 
                                                                        (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
                                 (.............................................................) 
                                                                        ตําแหนง................................................................ 
                      วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ..........   
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แบบประเมนิดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนที่ 1 และสวนที่ 2) 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   สายงานการสอน 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ช่ือ.....................................................................นามสกุล............................................................................... 
    ตําแหนง............................................................วิทยฐานะ.............................................................................. 
    สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.......................................................เขต/อําเภอ............................................. 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา......................................สวนราชการ................................................................. 
    รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 
    วิทยฐานะทีข่อรับการประเมิน........................................................................................................................ 
    สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน............................................................................. 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียน (60 คะแนน)   เกณฑผาน 
สวนที่ 1  
   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65  (39  คะแนน) 
สวนที่ 2  
   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65 (26  คะแนน) 
และคะแนนสวนที่ 1 และสวนที่ 2 
รวมกันแลว   ตองไมตํ่ากวา 
รอยละ 70  (70 คะแนน) 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียน  
    1.2 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน 
    1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา    
          ที่สอน/กลุมสาระการเรียนรูในระดับเขต/ประเทศ 

30 
(10) 
(10) 
(10) 

 

2. ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ  
     2.1 ผลการพัฒนาผูเรียน ดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา 
            อารมณและสังคม 
    2.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

20 
(10) 

 
(10) 

 

3. ปริมาณและสภาพของงาน 
    3.1 ปริมาณงาน 
    3.2 สภาพของงาน 
 

10 
(5) 
(5) 

 

รวมคะแนนผลการปฏิบัตงิาน 60   

สําหรับกรรมการชุดที่ 2
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รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน)    
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 20  

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (7)  
1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (6)  
1.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (4)  
1.4 การจัดทํา การพิมพและรูปเลม (3)  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 20  
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
       การจดัการศึกษา หนวยงานการศึกษาและชุมชน 

(10)  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและ 
       การเผยแพรในวงวิชาการ 

(10)  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 40   
คะแนนรวม 100   

 
    
                                                                    (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
                             (.............................................................) 
                                                                    ตําแหนง................................................................ 
      วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ..........   
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ขอสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงานทางวชิาการ 
ราย (นาย นาง นางสาว).................................................................. 

 
สวนท่ี 1  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

            

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

 

 สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ   
                                        ............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
   (ลงชื่อ).......................................................กรรมการผูประเมิน 

                                                            (.....................................................) 
                                                                        ตําแหนง....................................................... 
                                                                        วันที่..............เดือน.............. พ.ศ. ................
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