
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

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

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

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

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

สํานักการศึกษา            สังกัด เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    

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 ดานนิเทศการศึกษา 24   

 1.1 จัดทําแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู 4   

 1.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเปนพ่ีเลี้ยงใหกับขาราชการหรือ

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรับการนิเทศ 

4   

 1.3 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการศึกษา 

4   

 1.4 สงเสริมการศึกษา คนควา และวิจัย หรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม

ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 

4   

 1.5 สงเสริม และสนับสนนุใหขาราชการหรือพนักงานครูมีความรู

ความสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

4   

 1.6 ใหคําปรึกษา แนะนํา และนิเทศตามระบบชวยเหลือผูเรียน

และประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของ 

4   

 

2 ดานการสงเสริมการบริหารสถานศึกษาและระบบประกัน

คุณภาพ 

16   

 2.1 จัดทําแผนการนิเทศเพ่ือสงเสริมการบริหารสถานศึกษา 4   

 2.2 สงเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4   

 2.3 ศึกษา คนควา วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4   

 2.4 ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

4   



 

 

 

 

 

- 2 - 

 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

ผูบังคับบัญชา 

3 ดานการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะขาราชการหรือพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

12   

 3.1 รวมกันสรางองคความรู ชี้แนะและพัฒนางาน ดานนโยบาย

และจุดเนนท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ

ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6   

 

 3.2 ศึกษา และวิจัย สรางนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนางาน

ดานนโยบาย และจุดเนนท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6   

4 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 12   

 4.1 วางแผนและพัฒนาตนเอง โดยนําผลการพัฒนาตนเองมาใช

สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะขาราชการหรือพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

6   

 4.2 สงเสริมการเรียนรูทางวิชาชีพและเปนผูท่ีมีสวนรวมทาง

วิชาการในชุมชนแหงการเรียนรู 

6   

5 งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 6   

คะแนนรวม 70   

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 5   



ผูบังคับบัญชา 

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแก

ทางราชการ 

5   

4 การมีจิตสํานึกดี มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการ

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

5   

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5   

6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน 

และสังคม 

5   

 คะแนนรวม 30   
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ตอนท่ี 3 การสรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70  

ตอนท่ี 2 การประเมินการประปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

30  

คะแนนรวม 100  

คิดเปนรอยละ 100  
 

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 : .............................................. 
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5.2 ผูประเมิน : 

      ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว 

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

      แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 



ตอนท่ี 6 ความเห็น 

6.1 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

           เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน 

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

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

 

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

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

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

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

 

6.2 ความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 

           เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน 

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

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

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

 

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

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

     ตําแหนงประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

     วันท่ี...................................................... 
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6.3 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

           เห็นดวยกับผลการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

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

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

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

 

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

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

     ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


