
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
แบบบันทึกการประเมิน 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน 

(ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑) 
ค ำชี้แจง 
๑. แบบบันทึกกำรประเมินฉบับนี้ ส ำหรับคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
    ประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของครูผู้ช่วย ด้ำนกำรปฏิบัติตนและด้ำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
    ๑.๑ แบบประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และบันทึกข้อสังเกต 
          ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 
    ๑.๒ แบบสรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
          และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 
 
๒. แบบประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    ๒.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
          ๑) วินัยและกำรรักษำวินัย (๖ คะแนน) 
          ๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน) 
          ๓) จรรยำบรรณวิชำชีพ (๖ คะแนน) 
          ๔) กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน) 
          ๕) จิตวิญญำณควำมเป็นครู (๘ คะแนน) 
          ๖) จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในวิชำชีพครู (๘ คะแนน) 
    ๒.๒ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
          ๑) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (๒๔ คะแนน) 
          ๒) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน (๑๒ คะแนน) 
          ๓) กำรพัฒนำตนเอง (๘ คะแนน) 
          ๔) กำรท ำงำนเป็นทีม (๔ คะแนน) 
          ๕) งำนกิจกรรมตำมภำรกิจบริหำรงำนของสถำนศึกษำ (๘ คะแนน) 
          ๖) กำรใช้ภำษำและเทคโนโลยี (๔ คะแนน) 
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๓. เกณฑ์กำรประเมิน 
    วิธีกำรประเมินแตล่ะรำยกำร ให้กรรมกำรประเมิน ด ำเนินกำรดังนี้ 
    ๓.๑ พิจำรณำจำกเอกสำร/หลกัฐำนร่องรอยที่สะท้อนผลกำรพัฒนำกำรปฏิบตัิตนและกำรปฏิบัติงำน 
          ที่ปรำกฏในแบบประเมินด้ำนกำรปฏิบัติตนและแบบประเมนิด้ำนกำรปฏิบัติงำน โดยท ำเครื่องหมำย  
          ในวงกลมหน้ำเอกสำร/หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรประเมิน 
๓.๒ เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคณุภำพอยู่ในระดับใด ให้ท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับคณุภำพน้ัน 
      โดย  ระดับ    ๔    หมำยถึง               ดีมำก   เท่ำกับ    ๔    คะแนน 
  ระดับ    ๓    หมำยถึง   ด ี  เท่ำกับ    ๓    คะแนน 
  ระดับ    ๒    หมำยถึง   พอใช้   เท่ำกับ     ๒    คะแนน 
  ระดับ    ๑    หมำยถึง   ปรับปรุง  เท่ำกับ     ๑    คะแนน 
 (กรณีที่ได้ระดับ ๑ ต้องระบุเหตุผลในบันทึกข้อสังเกตฯ ให้ชัดเจน) 
๓.๓ ในแตล่ะข้อย่อยให้น ำผลกำรประเมินในแต่ละช่องมำรวมกัน แล้วแทนค่ำในสูตรค ำนวณที่ก ำหนดไว้ 
      ในแบบประเมินในแต่ละรำยกำร (ใช้เป็นหลักทศนิยม ๒ ต ำแหน่ง) ดังกรณีตัวอย่ำง 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน วิธีการประเมิน...บันทึก 

หลักฐานร่องรอย.... 
 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๔. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน) 
    ๔.๑ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ            
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

กำรสังเกต 
O สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
 ส ำรวจเอกสำร 
   - รำยงำนตนเอง 
   - แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
   - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
            ฯลฯ 
 
 
 สูตรค ำนวณ 
   ผลรวมกำรประเมิน X (๖)  
               (๒๐) 

    ๔ .๒  มี ก ำ รน ำ ห ลั ก ป รั ชญ ำขอ ง                    
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน 

    

    ๔.๓ มีกำรน ำหลักปรัชญำของ  
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ  
ภำรกิจท่ีได้รับมอมหมำยอื่น 

    

    ๔.๔ มีกำรน ำหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ 
กำรด ำรงชีวิตของตนเอง 

    

    ๔.๕ เป็นแบบอย่ำงในกำรน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ปรับประยุกต์ใช้กับภำรกจิต่ำงๆ หรือ 
กำรด ำรงชีวิตของตน 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑ – ๔.๕) คะแนน 
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จำกตัวอย่ำง ข้อ ๔ กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ 
      - คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ ๖ คะแนน 
      - มีรำยกำรประเมิน (ข้อย่อย) ในข้อนี้ จ ำนวน ๕ ข้อ 
      - ระดับคุณภำพมี ๔ ระดับ 
      - ผลรวมกำรประเมินในข้อนี้ มีดังนี้ 
  ดีมำก จ ำนวน ๑ ข้อ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
       ดี จ ำนวน ๓ ข้อ เท่ำกับ ๙ คะแนน 
  พอใช้ จ ำนวน ๑ ข้อ เท่ำกับ ๒ คะแนน 
  ผลรวมกำรประเมิน  = ๔ +๙ + ๒ 
        = ๑๕ คะแนน 
สูตรค ำนวณคะแนนกำรประเมิน คือ 
 
คะแนนกำรประเมิน  =  (ผลรวมกำรประเมินในข้อนี้) X (คะแนนเต็มในข้อนี้)  
   (จ ำนวนรำยกำรประเมินในข้อนี้) X (ระดับคุณภำพ) 
 
เมื่อแทนค่ำในสูตรค ำนวณที่ก ำหนด จะได้เป็น 
 
คะแนนกำรประเมิน   =  (ผลรวมกำรประเมิน) X (๖)  
    (๕)X(4) 
 
         =   (๑๕) X (๖) 
         (๒๐) 
 
         =   ๔.๕๐ 
 
ดังนั้น คะแนนกำรประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑-๔.๕) คือ ๔.๕๐ คะแนน 
 
๓.๔ ให้น ำคะแนนกำรประเมินที่ได้จำกข้อ ๓.๓ บันทึกลงในช่องคะแนนกำรประเมิน (ท้ำยตำรำงของแต่ละข้อ) 
๓.๕ ให้กรรมกำรประเมิน รวมคะแนนกำรประเมินในแต่ละด้ำน แล้วบันทึกลงในช่องรวมคะแนนกำรประเมิน 
      (ท้ำยตำรำงของแต่ละด้ำน) 
๓.๖ ให้กรรมกำรประเมิน บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ ในรำยกำรที่ประเมิน 
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๔. วิธีกำรลงบันทึกสรุปผลกำรประเมิน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
    ๔.๑ ให้น ำคะแนนกำรประเมินและข้อสังเกตฯ จำกแบบประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ 
          อย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ของกรรมกำรแต่ละคน มำบันทึกลงในแบบสรุปผลกำรประเมิน 
          กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
    ๔.๒ ค ำนวณหำผลรวมคะแนนในแต่ละด้ำนจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ย โดยผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
         ต้องมีผลกำรประเมินเป็นไปตำมเกณฑ์ตัดสินในข้อ ๕ 
 
๕. เกณฑ์ตัดสิน 
    ให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
    ประกอบด้วย องค์ประกอบด้ำนกำรปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) และองค์ประกอบด้ำนกำรปฏิบัติงำน (๖๐ คะแนน) 
    และให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลำสองปี 
    ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๔ คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ ๓๖ คะแนน 
 ครั้งที่ ๒ ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละค้น ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๔ คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ ๓๖ คะแนน 
 ครั้งที่ ๓ ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ 
  เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๘ คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ ๔๒ คะแนน 
 ครั้งที่ ๔ ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ 
  เกณฑ์ผ่ำนด้ำนกำรปฏิบัติตน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๘ คะแนน ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ ๔๒ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ ........วันที่.................................. 

ชื่อผู้รับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว)............ ....................................สกุล........................................... 
สถำนศึกษำ .............................................................สังกัด.............................................................................. 
ด้านการปฏิบัติตน 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๑. วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน) 
    ๑.๑ กำรแสดงออกทำงอำรมณ ์
กิริยำ ท่ำทำง และพูดสื่อสำรได้เหมำะสม  
กับกำลเทศะต่อผู้เรียน  

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
O สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
   - รำยงำนตนเอง 
   - บันทึกสถิติกำรมำท ำงำน 
   - บัญชีลงเวลำ 
   - บันทึก ค ำสั่งกำรลงโทษ 
            ฯลฯ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่นที ่  
     เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
....................................................
................................................ 
 
 
 สูตรค ำนวณ คะแนน 
  = (ผลรวมกำรประเมิน) X (๖)  
               (๒๔) 

    ๑.๒ กำรแสดงออกทำงอำรมณ ์
กิริยำท่ำทำง และพูดสื่อสำรได้เหมำะสม 
กับกำลเทศะต่อผู้บังคับบญัชำ เพื่อนร่วมงำน 
ผู้ปกครอง และบคุคลอื่น 
 

    

     ๑.๓ กำรมีเจตคตเิชิงบวกกับ 
ประเทศชำต ิ
 
 

    

     ๑.๔ กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมเปน็ 
ข้ำรำชกำร 
 

    

     ๑.๕ กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมเปน็ 
ข้ำรำชกำรคร ู
 

    

     ๑.๖ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๑ (๑.๑ – ๑.๖) คะแนน 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๒. คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)  
    ๒.๑ กำรปฏิบตัิตนตำมหลักศำสนำ                 
ที่นับถืออย่ำงเคร่งครัด  
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
O สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
   - รำยงำนตนเอง 
   - บันทึกสถิติกำรมำท ำงำน 
   - บัญชีลงเวลำ 
   - บันทึก ค ำสั่งกำรลงโทษ 
            ฯลฯ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่นที ่
     เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
..................................................
.................................................. 
 
 
 สูตรค ำนวณ  คะแนน 
  = (ผลรวมกำรประเมิน) X (๖)  
               (๒๔) 

    ๒.๒ กำรเข้ำร่วม ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ศำสนกิจของศำสนำท่ีนับถืออย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
 
 

    

    ๒.๓ กำรเห็นควำมส ำคัญ เข้ำรว่ม 
ส่งเสริม สนับสนุน เคำรพกิจกรรม 
ที่แสดงถึง จำรีตประเพณี วัฒนธรรม 
ท้องถิ่นหรือชุมชน 
 

    

    ๒.๔ กำรเห็นควำมส ำคัญ เข้ำรว่ม 
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึง 
จำรีต ประเพณี วัฒนธรรมของชำติ 
 
 

    

    ๒.๕ กำรมีจติบริกำร และจิตสำธำรณะ 
 

    

     ๒.๖ กำรต่อต้ำนกำรกระท ำของบุคคล 
หรือกลุ่มบคุคลทีส่่งผลต่อควำมมัน่คง 
ของชำติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
โดยรวม 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๒ (๒.๑ – ๒.๖) คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๓. จรรยาบรรณวิขาชีพ (๖ คะแนน) 
    ๓.๑ กำรพัฒนำวิชำชีพและบุคลิกภำพ  
อย่ำงต่อเนื่อง 

    
ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
O สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
   - รำยงำนตนเอง 
   - ID Plan 
            ฯลฯ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่นที ่
     เกี่ยวข้อง (ระบุ) 
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 สูตรค ำนวณ  คะแนน 
  = (ผลรวมกำรประเมิน) X (๖)  
               (๔๔) 

    ๓.๒ กำรมีวสิัยทัศน์ รู้และเข้ำใจ สนใจ 
ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง  ด้ำนวทิยำกำร  
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทย และนำนำชำต ิ
ในปัจจุบัน  

    

    ๓.๓ กำรไม่อำศัยวิชำชีพแสวงหำ  
ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง  

    

    ๓.๔ กำรมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถของผู้เรียน 

    

    ๓.๕ กำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรเข้ำร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับวิชำชีพครูอย่ำงสม่ ำเสมอ 

    

    ๓.๖ รัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริกำรผูเ้รียน ทุกคน ด้วยควำม
เสมอภำค 

    

    ๓.๗ กำรประพฤติปฏิบตัิตนเปน็ท่ียอมรับ ของ
ผู้เรยีน ผู้บรหิำร เพื่อนร่วมงำน ผูป้กครอง และ
ชุมชน 

    

    ๓.๘ กำรไม่ปฏิบตัิตนท่ีส่งผลเชงิลบ ต่อกำย 
และใจของผู้เรียน 

    

    ๓.๙ กำรท ำงำนกับผู้อื่นได้โดยยึดหลัก ควำม
สำมัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

    

    ๓.๑๐ กำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีมีอยู่  น ำ
ให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในทำงพัฒนำให้กับ
ผู้เรยีน โรงเรียนหรือชุมชนในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
 (ด้ำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และ
สิ่งแวดล้อม) 

    

    ๓.๑๑ กำรยึดมั่นในกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๓ (๓.๑ – ๓.๑๑) คะแนน 
 
 



-๔- 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๔. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกจิพอเพียง (๖ คะแนน)  
    ๔.๑ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ  
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
O สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
   - รำยงำนตนเอง 
   - แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
   - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
            ฯลฯ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่น   
     ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)             
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สูตรค ำนวณ  คะแนน 
  = (ผลรวมกำรประเมิน) X (๖)  
                 (๒๐) 

    ๔.๒ มีกำรน ำหลักปรัชญำของ  
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใ์ช้ 
กับกำรจัดกำรเรยีนรู้ใน ห้องเรียน 
 
 
 

    

    ๔.๓ มีกำรน ำหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใ์ช้ 
กับภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยอื่น 
 
 
 

    

    ๔.๔ มีกำรน ำหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใ์ช้ 
กับกำรด ำรงชีวิตของตนเอง 
 
 
 

    

    ๔.๕ เป็นแบบอย่ำงในกำรน ำหลัก 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ 
ประยุกต์ใช้กับภำรกิจตำ่งๆ หรือกำรด ำรง 
ชีวิตของตน 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑ – ๔.๕) คะแนน 
 
 

 



-๕- 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๕. จิตวิญญาณความเป็นครู  
(๘ คะแนน)  
    ๕.๑ กำรเข้ำสอนตรงเวลำและ 
สอนเต็มเวลำ 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
O สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
   - รำยงำนตนเอง 
   - แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
   - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
            ฯลฯ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่น      
     ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)          
..................................................
................................................. 
 
 สูตรค ำนวณ คะแนน 
  = (ผลรวมกำรประเมิน) X (๘)  
                 (๒๘) 

    ๕.๒ กำรตระหนักในควำมรู้และ 
ทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งท่ีดีๆ ให้กบั 
ผู้เรยีน 
 

    

    ๕.๓ กำรสร้ำงควำมเสมอภำค 
เป็นธรรมกบัผู้เรียน ทุกคน 
 
 

    

    ๕.๔ กำรรู้จักให้อภัย ปรำศจำกอคติ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียน 
ประสบควำมส ำเรจ็ ตำมศักยภำพ 
ควำมสนใจ หรือควำมตั้งใจ 
 

    

    ๕.๕ กำรเป็นท่ีพึ่งให้กับผู้เรียน ได้ตลอดเวลำ 
 
 

    

    ๕.๖ กำรจัดกจิกรรมส่งเสรมิ 
กำรใฝ่รู้ คันหำ สร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอด 
ปลูกฝังและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของ 
ผู้เรยีน 
 

    

    ๕.๗ กำรทุ่มเทเสียสละในกำรจดั 
กำรเรยีนรู้ให้กับผูเ้รียน 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๕ (๕.๑ – ๕.๗) คะแนน 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           
ผลการพัฒนาการปฏิบัติตน 

 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

6. จิตส ำนึกควำมรับผดิชอบ  
ในวิชำชีพครู (๘ คะแนน)  
๖.๑ กำรมีเจตคตเิชิงบวกกับ 
วิชำชีพครู 
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
    กำรสังเกต 
O สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
    ส ำรวจเอกสำร 
   - รำยงำนตนเอง 
   - แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
   - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
            ฯลฯ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่น   
     ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)             
..................................................
................................................. 
 
 สูตรค ำนวณ  คะแนน 
  = (ผลรวมกำรประเมิน) X ๘)  
                 (๒๐) 

๖.๒ กำรมุ่งมั่น ทุ่มเท่ในกำรสรำ้งสรรค์  
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกดิกำรพฒันำ 
วิชำชีพและให้สังคมยอมรับ 
 
 
 

    

๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในกำรรักษำ 
ภำพลักษณ์ในวิชำชีพ 
 
 
 

    

๖.๔ กำรปกป้อง ป้องกันมิให้ 
ผู้ร่วมวิชำชีพประพฤติปฏิบัติในทำง                 
ที่จะเกิดภำพลักษณเ์ชิงลบต่อวิชำชีพ 
 
 
 

    

๖.๕ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 
กำรใฝ่รู้ ค้นหำสร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอด 
ปลูกฝังและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของ 
เพื่อนร่วมงำนและสังคม 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๖ (๖.๑ – ๖.๕) คะแนน 
รวมคะแนนการประเมิน ด้านการปฏิบัติตน ข้อ ๑-๖ (๔๐ คะแนน)                                                    คะแนน 

 
 

 
 



-๗- 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๑. การจัดการเรียนการสอน  
(๒๔ คะแนน)  
    ๑.๑ กำรน ำผลกำรวิเครำะห์หลักสูตร  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัต หรือ  
ผลกำรเรยีนรู้ มำใช้ในกำรจดัท ำรำยวิชำ  
และออกแบบหน่วยกำรเรยีนรู้  
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
 กำรสังเกต 
 สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
 หลักสูตร กลุม่สำระกำร   
     เรียนรู้/รำยวิชำที่สอน 
 หน่วยกำรเรยีนรู้ของ 
     รำยวิชำที่สอน 
 กำรน ำสื่อนวัตกรรม       
     เทคโนโลยีกำรจดักำรเรียนรู้ 
     เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     และแหล่งเรียนรู้ไป  
     ประยุกต์ใช้กับผู้เรียน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวัด 
     และประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่น  
     ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)                  
..................................................
................................................. 
 
 
 สูตรค ำนวณคะแนน 
= (ผลรวมกำรประเมิน) X (๒๔)  
                  (๒๔) 

    ๑.๒ กำรออกแบบกำรจดักำรเรียนรู ้
โดยนั้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ เพื่อให้ผูเ้รียน  
มีควำมรู้ ทักษะ คณุลักษณะ ประจ ำวิชำ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ท่ี
ส ำคัญตำมหลักสตูร 

    

    ๑.๓ กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู ้ 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ และ  
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

    

    ๑.๔ กำรเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้
 

    

    ๑.๕ กำรวัดและ ประเมิน 
ผลกำรเรยีนรู้ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
เหมำะสม และสอดคล้องกับตัวช้ีวดั 
และจุดประสงค์กำรเรียนรู ้

    

    ๑.๖ คุณภำพผู้เรียน ได้แก ่
          ๑) ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำร 
              ของผู้เรียน 
          ๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
              ของผู้เรียน 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๑ (๑.๑ – ๑.๖) คะแนน 
 
 
 



 
-๘- 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน  
(๑๒ คะแนน)  
    ๒.๑ กำรจัดบรรยำกำศที่ส่งเสริม                
กำรเรยีนรู้ กระบวนกำรคดิ ทักษะชีวิต  
และพัฒนำผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
 กำรสังเกต 
 สัมภำษณ์ สนทนำ  
   ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
   ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
   ชุมชน 
O สภำพห้องเรียน 
O ป้ำยแสดงนิทรรศกำร  
    ป้ำยนิเทศ   
    ป้ำยแสดงผลงำนผู้เรยีน  
    สื่ออุปกรณ์อื่นๆ                  
O โครงกำร/กิจกรรม 
   แก้ปัญหำหรือพัฒนำ    
   ผู้เรียน 
O เอกสำร หลักฐำน 
   แสดงผลกำรด ำเนินกำร 
   ตำมระบบดูแลช่วยเหลือ 
   ผู้เรียน    
 เอกสำรหลักฐำนอื่น   
    ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ                   
..................................................
................................................. 
 
 
 
 
 สูตรค ำนวณ คะแนน 
= (ผลรวมกำรประเมิน) X (๑๒)  
                  (๑๒) 

    ๒.๒ กำรด ำเนินกำรตำมระบบดูแล  
ช่วยเหลือผูเ้รียน โดยมีกำรศึกษำและ 
รวบรวมข้อมลูผูเ้รียนรำยบุคคล 
เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

    

    ๒.๓ กำรอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และคำ่นิยมที่ดีงำม  
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๒ (๒.๑ – ๒.๓) คะแนน 
 
 



-๙- 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

3. การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน)  
    ๓.๑ กำรพัฒนำตนเองเพื่อให ้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
 กำรสังเกต 
 สัมภำษณ์ สนทนำ  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
     ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ ชุมชน 
 แผนพัฒนำตนเอง 
 ใบรับรองกำรผ่ำนกำร   
     ทดสอบควำมรู้จำก 
     สถำบันวิชำกำร 
 วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/   
     ใบรับรอง/โล่/รำงวัล/ 
     หลกัฐำนกำรศึกษำต่อ 
 หนังสือเชิญ ค ำสั่ง 
     หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
 เอกสำรหลักฐำน 
     แสดงกำรมีส่วนร่วมและกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมขนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ 
 เอกสำรหลักฐำนกำรน ำ 
นวัตกรรมมำจัดกำรเรียนรู ้
 เอกสำรหลักฐำน แสดงกำรสร้ำง 
     เครือข่ำยชุมชนกำรเรียนรู้          
 เอกสำรหลักฐำนอื่น   
    ที่เกี่ยวข้อง (ระบ ุ                  
...........................................................
......................................................... 

 
 
 สูตรค ำนวณ คะแนน 
= (ผลรวมกำรประเมิน) X (๘)  
                  (๘) 

    ๓.๒ กำรมสี่วนร่วมในชุมชน 
กำรเรยีนรู้ทำงวิชำชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๓ (๓.๑ – ๓.๒) คะแนน 



 
-๑๐- 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๔. การท างานเป็นทีม (๔ คะแนน)  
    ๔.๑ หลักกำรท ำงำนเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
 กำรสังเกต 
 สัมภำษณ์ สนทนำ  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
     ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
     ชุมชน 
 สื่อ อุปกรณ ์
     ป้ำยแสดงนิทรรศกำร 
     ป้ำยนิเทศ              
     ป้ำยแสดงผลงำนของผู้เรียน 
     หรือสถำนศึกษำ 
 โครงกำร/กจิกรรม 
     เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
 เอกสำร หลักฐำน 
     แสดงผลกำรท ำงำนเป็นทีม 
     หรือกำรพัฒนำทีมงำน 
 วุฒิบัตร/เกยีรติบตัร/ 
      ใบรับรอง/โล่/รำงวัล  
 เอกสำรหลักฐำนอื่น   
     ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ                   
..................................................
................................................. 
 
 สูตรค ำนวณ คะแนน 
= (ผลรวมกำรประเมิน) X (๔)  
                  (๘) 

    ๔.๒ กำรพัฒนำทีมงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คะแนนการประเมิน ข้อ ๔ (๔.๑ – ๔.๒) คะแนน 
 
 

 
 



- ๑๑ - 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๕. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงาน 
ของสถานศึกษา (๘ คะแนน)  
    มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำระ 
ของสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนบริหำร 
ทั่วไปหรืองำนบริหำรวิชำกำร หรอื 
งำนกิจกำรนักเรียน หรืองำนบริหำร 
งบประมำณหรืองำนบรหิำรทรัพยำกร 
บุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
ได้อย่ำงเหมำะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
 กำรสังเกต 
 สัมภำษณ์ สนทนำ  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
     ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
     ชุมชน 
 เอกสำรหลักฐำน 
     แสดงกำรมีส่วนร่วมใน  
     กิจกรรม 
     ตำมภำรกิจบรหิำรงำนของ 
     สถำนศึกษำ หรืองำนท่ี  
      ได้รับมอบหมำย  
 เอกสำรหลักฐำนอื่น   
    ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ                   
..................................................
................................................. 
 
 
 สูตรค ำนวณ คะแนน 
= (ผลรวมกำรประเมิน) X (๘)  
                  (๔) 

คะแนนการประเมิน ข้อ ๕ คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๒ - 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมินและการบันทกึ 
หลักฐานร่องรอยท่ีสะท้อน           

ผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ๔ 
ดีมาก 

ระดับ ๓ 
ดี 

ระดับ ๒ 
พอใช้ 

ระดับ ๑ 
ปรับปรุง 

๖. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี  (๔ คะแนน)  
    สำมำรถใช้ภำษำและเทคโนโลยี 
ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลักฐำน 
แหล่งข้อมูล 
 กำรสังเกต 
 สัมภำษณ์ สนทนำ  
     ผู้เรียน/เพื่อนร่วมงำน/ 
     ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ปกครอง/ 
     ชุมชน 
O เอกสำรหลักฐำน สื่อ  
ที่แสดงถึง 
กำรใช้ภำษำและเทคโนโลย ี
O ผลที่เกดิจำกกำรใช้ภำษำและ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคณุภำพ
ผู้เรยีน 
 เอกสำรหลักฐำนอื่น   
    ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ                   
..................................................
................................................. 
 
  

สูตรค ำนวณ คะแนน 
= (ผลรวมกำรประเมิน) X (๔)  
                  (๔) 

คะแนนการประเมิน ข้อ ๖ คะแนน 
รวมคะแนนการประเมิน ด้านการปฏิบัติงาน ข้อ ๑-๖ (๖๐ คะแนน)                                                   คะแนน 

 
 

      (ลงชื่อ) ................................................... กรรมกำรผู้ประเมิน 
           (.........................................................) 
        ต ำแหน่ง................................................ 
        วันที่......... เดือน .................. พ.ศ.............. 
 
 



-๑๓- 
 

บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จดุเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
คร้ังท่ี............วันที่............................................. 

 

๑. ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
๒. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... .............................................................. 
 
๓. จุดที่ควรพัฒนำ 
 ............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................  
 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................กรรมกำรผู้ประเมิน 
      (.........................................................) 
     ต ำแหน่ง....................................................................... 
     วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................... 
 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ .......... วันที่...................... 

ชื่อผู้รับกำรประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว).................................................สกุล...................................................... 
สถำนศึกษำ ...........................................................................สังกัด...................................................................... 
 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
กรรมการ คะแนน

เฉลี่ย คนที่๑ คนที่๒ คนที่๓ 
๑ ด้านการปฏิบัติตน      

๑.๑ วินัยและกำรรักษำวินัย ๖     
๑.๒ คุณธรรม  จริยธรรม ๖     
๑.๓ จรรยำบรรณวิชำชีพ ๖     
๑.๔ กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖     

๑.๕ จิตวิญญำณควำมเป็นครู ๘     
๑.๖ จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในวิชำชีพครู ๘     

รวม ๔๐     
๒ ด้านการปฏิบัติงาน      

๒.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๒๔     
๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ๑๒     
๒.๓ กำรพัฒนำตนเอง ๘     
๒.๔ กำรท ำงำนเป็นทีม ๔     
๒.๕ งำนกิจกรรมตำมภำรกิจบริหำรงำนของ
สถำนศึกษำ 

๘     

๒.๖ กำรใช้ภำษำและเทคโนโลยี ๔     
รวม ๖๐     

รวมผลการประเมิน ๑๐๐     

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน 
 
       ผ่ำน                   ไมผ่่ำน 
 
(ลงชื่อ).........................ประธำนกรรมกำร     (ลงชื่อ).........................กรรมกำร   (ลงชื่อ)........................กรรมกำร 
  (....................................)                         (................. .....................)            (...................................) 
ต ำแหน่ง........................                           ต ำแหน่ง.........................             ต ำแหน่ง......................... 
วันที่......เดือน..............พ.ศ.. ......           วันที่......เดือน..............พ.ศ........        วันที่.......เดือน.............พ.ศ...... 



-๒- 
 

สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ในการประเมิน ครั้งที่........ วันที่...................... 

 
๑. ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
๒. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... .............................................................. 
 
๓. จุดที่ควรพัฒนำ 
 ............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ .........................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 


