
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขาราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

สายงานการสอน 
 

ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม ............ – 31 มีนาคม ............) 

ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน ............– 30 กันยายน ........) 

ชื่อผูรับการประเมิน.............................................................................................................................................. 

ตําแหนง..................................................วิทยฐานะ..........................................เงินเดือน..............................บาท 

สถานศึกษา : โรงเรียน/ศพด ..................................................สังกัด เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก                    .  

สอนระดับชั้น........................วิชา............................................................ชั่วโมงการสอน...............ชั่วโมง/สัปดาห 

จํานวนวันลาในรอบการประเมิน...............วัน ประกอบดวย (1) ลาปวย.................วัน (2) ลากิจ...................วัน 

ชื่อผูประเมิน.........................................................................................ตําแหนง................................................... 

ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมิน

ของผูบังคับบัญชา 

1 ดานการจัดการเรียนการสอน 45   

 1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 5   

 1.2 การจัดการเรียนรู 25   

 1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู (5)   

 1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/

แผนการจัดประสบการณ 

(5)   

 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู (5)   

 1.2.4 คุณภาพผูเรียน (10)   

 1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (5)   

 1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน (5)   

 1.3 การสรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 

5   

 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5   

 1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย เพ่ือแกปญหา

หรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

5   

2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรยีน 10   

 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 5   

 2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 5   

3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 10   



 3.1 การพัฒนาตนเอง 5   

 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 5   

4 งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 5   

 คะแนนรวม 70   
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ตอนท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมิน

ของผูบังคับบัญชา 

1 มีความซ่ือสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัย

หรือยินยอมใหผูอ่ืนใชอํานาจและหนาท่ีของตน เพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน 

5   

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของ

ผูบังคับบัญชา 

5   

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแก

ทางราชการ 

5   

4 การมีจิตสํานึกดี มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการ

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

5   

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5   

6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน 

และสังคม 

5   

 คะแนนรวม 30   

ตอนท่ี 3 การสรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70  

ตอนท่ี 2 การประเมินการประปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

30  

คะแนนรวม 100  

คิดเปนรอยละ 100  
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ตอนท่ี 4 ผลการประเมิน 

 4.1 ผลการประเมินตนเอง 

 ขาพเจาขอรับรองวาไดประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูจริง 

 

     (ลงชื่อ)..................................................ผูรับการประเมิน 

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

     ตําแหนง................................................ 

     วันท่ี...................................................... 

 4.2 ผลการประเมินของผูประเมิน  

ดีเดน (รอยละ 90.00 ข้ึนไป) 

ดีมาก (รอยละ 80.00 – 89.99) 

ดี (รอยละ 70.00 – 79.99) 

พอใช (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปรับปรุง (รอยละ 59.99 ลงมา) 

ความเห็น................................................................................................................................. 

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

 

     (ลงชื่อ).......................................................ผูประเมิน 

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

     ตําแหนง...................................................... 

     วันท่ี............................................................ 

ตอนท่ี 5 การรับทราบผลการประเมิน 

5.1 ผูรับการประเมิน : 



     ไดรับทราบผลการประเมินแลว 

 

           ลงชื่อ : ....................................................ผูรับการประเมิน 

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

 ตําแหนง : ................................................. 

                                           วันท่ี : ....................................................... 

5.2 ผูประเมิน : 

      ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว 

      ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ............. แลว 

      แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ 

 

                                           ลงชื่อ : ...................................................ผูประเมิน 

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

ตําแหนง : .................................................. 

    วันท่ี : ........................................................ 
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           ลงชื่อ : ..............................................พยาน 

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

ตําแหนง : ........................................... 

                                                    วันท่ี : ................................................. 
 

ตอนท่ี 6 ความเห็น 

6.1 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

           เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน 

           มีความเห็นตางดังนี้................................................................................................................. 

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

 

 

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

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

     ตําแหนง................................................. 

     วันท่ี....................................................... 

 

6.2 ความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 



           เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน 

            มีความเห็นตางดังนี้............................................................................................................... 

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

คะแนนท่ีควรไดรอยละ......................... 

 

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

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

     ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

     วันท่ี......................................................... 

 

6.3 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

           เห็นดวยกับผลการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

            มีความเห็นตางดังนี้............................................................................................................... 

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

คะแนนท่ีควรไดรอยละ......................... 

 

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

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

     ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

     วันท่ี.......................................................... 

 


