










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) 

    

 
 

*********************************** 
 



















































































































































































































































































































แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 3 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

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

 

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

 

      รอบการประเมิน คร้ังที ่1 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (1๐ คะแนน) 
 

คำช้ีแจง  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการประเมิน 10 รายการ  
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
       1) คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติไดต้่ำกว่าระดับท่ีคาดหวังมาก         
       2) คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติไดต้่ำกว่าระดับท่ีคาดหวัง  
       3) คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติไดต้ามระดับที่คาดหวัง 
       4) คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติไดสู้งกว่าระดับที่คาดหวัง 

โดยให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

 
 

 

ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบนัหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
  

     

2 มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง  
ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  

     

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไมค่ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

 
  

     

5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  
โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเปน็สำคัญ 

 
  

     

6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ         

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
 

        

9 ยึดถือและปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินัย         

คะแนนรวม   

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 10 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมหารด้วย 4) 

  

 

************************************* 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
                                    4 



























































































































































































































































































































แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

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

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

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

 

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

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการนิเทศการศึกษา  
7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ตัวช้ีวัด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
        ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
        1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
        2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 2 คะแนน  
        3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน  
        4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 4 คะแนน 
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเตม็ 60 คะแนน  
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ด้านการนิเทศการศึกษา            
1.1 ออกแบบ จัดทำแผน 

การนิเทศการศึกษา 
ออกแบบ จัดทำแผนการนเิทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือ 
ผู้รับการนิเทศ และริเริ่ม คิดค้น พัฒนา การนิเทศการศกึษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรยีนและเป็นแบบอย่าง 

 

  

       

1.2 คดัสรร สร้าง พัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ริเริม่ คิดค้น พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา บริบทของ
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือผู้รบัการนิเทศ 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน และเป็นแบบอย่างได ้

          

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช้ีแนะ เป็นพ่ีเลี้ยง  
ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ตามแผน 
การนิเทศการศกึษา โดยเนน้การมสีว่นร่วม และสามารถ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา ให้มผีล
ต่อคุณภาพครูและผูเ้รียน และเปน็แบบอย่าง 

          

1.4 การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการ ใหค้รู สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจดัการศึกษาได้บรรลผุล 
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับ 
การนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา 
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน  และเป็นแบบอย่าง 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.5 ประสานงานกับ

หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผูร้ับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หรือการจดัการศึกษา ให้มผีลต่อคณุภาพครูและผู้เรียน  

 

          

1.6 ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

มีการตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของครู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ใหส้ามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผูร้ับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หรือการจดัการศึกษา ให้มผีลต่อคณุภาพครูและผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่าง 

 

          

1.7 รายงานผลการนเิทศ 
 

 

จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สะท้อนผลการนเิทศท่ีแสดงถึงการริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนาผู้รับการนเิทศ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ และการจัด
การศึกษา และเป็นแบบอย่าง 

 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

           

2.1 วางแผนการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาการจดั
การศึกษา 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น 
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม เป็นแบบอย่างในการวางแผน 
การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

          

2.2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือ  
สถานประกอบการ รวมถึงภมูิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจดั
การศึกษา โดยเป็นแบบอย่าง ในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
 

          

2.3 ติดตามประเมินผล 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา 
เน้นการมสี่วนร่วม โดยเป็นแบบอย่าง และสามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุลตามพันธกิจ 

 

          

2.4 จดัทำรายงาน
สารสนเทศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
การศึกษาต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

1 2 3 4  1 2 3 4  
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

           

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น 
เป็นแบบอย่าง 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ และการจดัการศึกษา 

          

3.3 นำความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ 

 

นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ให้มี
ผลต่อคณุภาพครูและผู้เรยีน เป็นแบบอย่าง 

 

  

       

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการนเิทศ การจดัการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
  

       

คะแนนรวม     

 
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา  

ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (20 คะแนน) 
คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน 2 รายการ รายการละ 10 คะแนน 

โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
ระดับการประเมิน  

       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั 
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) การประเมินตอนท่ี 2 กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1  

ในแต่ลระดับคณุภาพกำหนดคา่คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 
 

2) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี ้

 

 
 

 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                                              40 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)           
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

 
  

       

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)           
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงปรมิาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง  
และมีความถูกต้อง เชือ่ถือได ้

 
  

       

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้  
และปรากฏผลต่อคณุภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 

 
  

       

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเปน็คะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 20 แล้วหารด้วย 40) 

    

 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ 

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60   

ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

20 

  

คะแนนรวม 80   

 
 

*********************************** 
 













แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
(ทุกสังกัด) 

 

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

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

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

 

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

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการนิเทศการศึกษา  
7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ตัวช้ีวัด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
        ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
        1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
        2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 2 คะแนน  
        3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน  
        4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 4 คะแนน 
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเตม็ 60 คะแนน  
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ด้านการนิเทศการศึกษา            
1.1 ออกแบบ จัดทำแผน 

การนิเทศการศึกษา 
มีการออกแบบ จดัทำแผนการนเิทศการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศกึษาชาติ และหลักสตูร 
รวมทั้งนโยบาย จดุเน้น สภาพแวดล้อม บริบทของ
สถานศึกษาหน่วยงานการศึกษา หรือผู้รบัการนิเทศ 
และคิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน การนิเทศการศึกษา 
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

 

  

       

1.2 คดัสรร สร้าง พัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน สร้าง สือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา 
บริบทของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือ 
ผู้รับการนิเทศ โดยเน้นการมีส่วนรว่ม เพื่อพัฒนา 
การนิเทศการศึกษาใหม้ีผลต่อคณุภาพครูและผูเ้รียน 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

          

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช้ีแนะ เป็นพี่เลี้ยง  
ใหค้รู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ตามแผน 
การนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมสี่วนร่วม และ
สามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา 
ได้บรรลผุล และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.4 การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการ ใหค้รู สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจดัการศึกษาได้บรรลผุล 
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับ 
การนิเทศพัฒนาการจดัการเรียนรูห้รือการจดั
การศึกษาได้บรรลผุล และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

          

1.5 ประสานงานกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
หรือการจัดการศึกษาได้บรรลุผล  

          

1.6 ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

มีการตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของครู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ให้สามารถ 
จัดการศึกษาได้บรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษาได้บรรลุผล และเป็นแบบอย่างที่ดี 

          

1.7 รายงานผลการนเิทศ 
 

 

จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สะท้อนผลการนิเทศทีแ่สดงถึงการริเริ่ม คดิค้น ปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาผูร้ับการนเิทศ หรือผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพฒันางานวิชาการ 
และการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

           

2.1 วางแผนการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาการจดั
การศึกษา 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น 
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วม เป็นแบบอย่างที่ดีในการวางแผน 
การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

          

2.2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือ 
สถานประกอบการ รวมถึงภมูิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพฒันาการจัดการศึกษา 
โดยเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 

          

2.3 ติดตามประเมินผล 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา 
เน้นการมสี่วนร่วม โดยเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถ
จัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ 

          

2.4 จดัทำรายงาน
สารสนเทศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
การศึกษาต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

1 2 3 4  1 2 3 4  
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

           

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศกึษา สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหา 
ที่นิเทศให้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
การเปลีย่นแปลง ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

เป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการจัด
การศึกษา ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

          

3.3 นำความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ 

 

นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน เป็นแบบอย่างท่ีดี  
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

 

  

       

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ด้านการนเิทศ การจดัการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
  

       

คะแนนรวม     

 
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา  

ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (20 คะแนน) 
คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน 2 รายการ รายการละ 10 คะแนน 

โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
ระดับการประเมิน  

       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั 
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) การประเมินตอนท่ี 2 กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1  

ในแต่ลระดับคณุภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 
 

2) ใหน้ำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 

 

 
คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 

                                              40 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)           
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

 
  

       

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)           
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงปรมิาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง  
และมีความถูกต้อง เช่ือถือได ้

 
  

       

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้  
และปรากฏผลต่อคณุภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 

 
  

       

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเปน็คะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 20 แล้วหารด้วย 40) 

    

 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ 

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60   

ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

20 

  

คะแนนรวม 80   

 
 

*********************************** 
 













แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

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

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

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

 

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

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการนิเทศการศึกษา  
7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ตัวช้ีวัด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
        ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
        1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
        2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 2 คะแนน  
        3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน  
        4) ระดบั 4 หมายถงึ ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 4 คะแนน 
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเตม็ 60 คะแนน  
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ด้านการนิเทศการศึกษา            
1.1 ออกแบบ จัดทำแผน 

การนิเทศการศึกษา 
ออกแบบ จัดทำแผนการนเิทศการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
และหลักสตูร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม 
บริบทของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือผูร้ับ
การนิเทศ สร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ ขยายผล  
การนิเทศการศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพครูและผูเ้รียน
จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

  

       

1.2 คดัสรร สร้าง พัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

พัฒนา ปรับเปลี่ยน สร้าง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา บริบทของ
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือผู้รบัการนิเทศ  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม เพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ 
ขยายผล การนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคณุภาพคร ู
และผูเ้รียนจนนำไปสู่การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 

          

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช้ีแนะ เป็นพ่ีเลี้ยง  
ใหค้รู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา เพื่อสรา้ง
การเปลีย่นแปลง เผยแพร่ ขยายผล ตามแผนการนเิทศ
การศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วม ทีส่่งผลต่อการพฒันา 
การจัดการเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา จนนำไปสู ่
การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.4 การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการ ใหค้รู สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจดัการศึกษาได้บรรลผุล 
เพื่อสร้างการเปลีย่นแปลง เผยแพร่ ขยายผล  
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้หรือการจัด
การศึกษา จนนำไปสู่การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 
 

          

1.5 ประสานงานกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล เพื่อสร้างการเปลีย่นแปลง 
เผยแพร่ ขยายผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการจดั 
การเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา  
 

          

1.6 ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

มีการตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของครู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ให้สามารถ 
จัดการศึกษาได้บรรลุผล เพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง 
เผยแพร่ ขยายผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการจดั 
การเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา จนนำไปสู ่
การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 
 

          

1.7 รายงานผลการนเิทศ 
 

 

จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สะท้อนผลการนเิทศที่แสดงถึงการริเริม่ คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาผูร้ับการนเิทศ หรือผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อเผยแพรห่รือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
งานวิชาการ และการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

           

2.1 วางแผนการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาการจดั
การศึกษา 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น 
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา 
 

          

2.2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือ  
สถานประกอบการ รวมถึงภมูิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพฒันาการจัดการศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเป็นแบบอย่างท่ีดี  
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 
1 2 3 4  1 2 3 4  

2.3 ติดตามประเมินผล 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา 
เน้นการมสี่วนร่วมอยา่งเป็นระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และสามารถจัดการศึกษาได้บรรลผุลตามพันธกิจ 

          

2.4 จดัทำรายงาน
สารสนเทศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
การศึกษาต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 

          

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

           

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น 
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำและสรา้งผู้นำการเปลีย่นแปลง
ในวงวิชาชีพ 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

เป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการจัด
การศึกษา 

          

3.3 นำความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ 

 

นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การนิเทศการศึกษา ใหม้ีผลต่อคณุภาพครูและผู้เรียน  
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อวงวิชาชีพ 

 

  

       

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศ การจัดการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
  

       

คะแนนรวม     

 
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา  

ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (20 คะแนน) 
คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน 2 รายการ รายการละ 10 คะแนน 

โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
ระดับการประเมิน  

       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั 
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1) การประเมินตอนท่ี 2 กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1  

ในแต่ลระดับคณุภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 
 

2) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 

 

 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)           
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

 
  

       

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)           
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงปรมิาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง  
และมีความถูกต้อง เช่ือถือได ้

 
  

       

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้  
และปรากฏผลต่อคณุภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 

 
  

       

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเปน็คะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 20 แล้วหารด้วย 40) 

    

 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ 

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60   

ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

20 

  

คะแนนรวม 80   
 

*********************************** 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                                              40 






