






แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
(ทุกสังกัด) 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด.....................................  
ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด...................................... 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........) 
 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 2 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง (80 คะแนน) 
 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 มีด้วยกัน 3 ด้าน 14 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ตัวช้ีวัด รวมคะแนนท้ังหมด 80 คะแนน  
โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับการประเมิน  
       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 2 คะแนน  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั คิดเป็น 3 คะแนน  
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 4 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเตม็ 

80 คะแนน ดังนี้ 
 
 
  

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดบั 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้             

1.1 นำผลการวิเคราะห์
หลักสตูร มาจดัทำรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้  

นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำรายวิชาและ 
หน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ใหผู้้เรยีนได้
พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เตม็ตามศักยภาพ 

 

  

       

1.2 ปฏิบัติการสอน 
โดยออกแบบการจดัการเรียนรู ้

ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ 
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร 

          

1.3 จดักิจกรรมการเรยีนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสรมิผูเ้รียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และทำงานร่วมกัน 

          

1.4 เลือกและใช้สื่อ  
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

 

เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้้เรยีนมทีักษะการคิด 

          

1.5 วัดและประเมินผล 
การเรยีนรู้  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู ้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง 

          

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 80 
                                             ๕๖ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.6 จดับรรยากาศ 

ทีส่่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน  
จัดบรรยากาศที่สง่เสรมิและพัฒนาผู้เรยีน ให้เกิด
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ
การเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี

 

  

       

1.7 อบรมบ่มนสิัยให้ผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม  

อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ 

           

2.1 จดัทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา  

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

          

2.2 ดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  

ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสาน 
ความร่วมมือกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียน 

          

2.3 ร่วมปฏิบตัิงาน 
ทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา  

ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ  ของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

          

2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง หรือผู้เกีย่วข้อง  

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง หรือผู้เกีย่วข้อง  
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

          

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ  

           

3.1 พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให ้
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

          

3.3 นำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้  

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
และการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

          

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน    
ตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 80 แล้วหารด้วย ๕๖) 
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