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ส ำหรับกรรมกำรชุดที่  2 
 
 
 

 

แบบบันทึกกำรประเมินด้ำนที่  3  ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรก ำหนดระดับต ำแหน่งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

ประเภทวิชำชีพเฉพำะ สำยงำนกำรสอน ต ำแหน่ง ครู 
สังกัดโรงเรียนมธัยมสำธติมหำวิทยำลัยนเรศวร 

(ทุกระดับ) 
ส่วนที ่ 1  ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 
 

 ชื่อ……………………………..…………………..นำมสกุล…………………………………………………………………       
                                           
 ระดับต ำแหน่งปัจจุบัน  ....................................................................................................        
                                                                                                     
 ระดับต ำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินครั้งนี้  ........................................................................ 
 
 สำขำ/สำขำวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ที่ขอรับกำรประเมิน…………………………………………………………   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ บันทึกหลักฐำนร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สำรสนเทศ/หลักฐำน 

ที่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผลกำรประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตำมระดับคุณภำพที่สอดคล้องกับหลักฐำนร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 1 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  (60  คะแนน) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  (30 คะแนน) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียน 
 ก่อนเรียนและ 
 หลังเรียน 
  (15 คะแนน) 

  
 
4 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 สูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 20 ของคะแนนก่อนเรียน 
3 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 สูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 
 ของคะแนนก่อนเรียน 
2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 สูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 15 
 ของคะแนนก่อนเรียน 
1 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 สูงกว่าก่อนเรียน ต่่ากว่าร้อยละ 10 
 ของคะแนนก่อนเรียน 

1.2 ผลการประเมินและ 
 หรือการทดสอบ 
 ของวิชาที่สอน/ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ในระดับเขต/ประเทศ 
    (15 คะแนน) 

 4 ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศในปีปัจจุบัน 
 มีคะแนนเฉลี่ยไมต่่่ากว่าร้อยละ 80 
3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศในปีปัจจุบัน 
 มีคะแนนเฉลี่ยไมต่่่ากว่าร้อยละ 70.00-70.99 
 และมีคะแนนพัฒนาการ 
2 ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ ประเทศ ในปีปัจจุบัน 
 มีคะแนนเฉลี่ยไมต่่่ากว่าร้อยละ 60.00-60.99 
 และมีคะแนนพัฒนาการ 
1 ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ ประเทศ ในปีปัจจุบัน 
 มีคะแนนเฉลี่ยไมต่่่ากว่าร้อยละ 50.00-50.99 
   และมีคะแนนพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐำนร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สำรสนเทศ/หลักฐำน 
ที่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผลกำรประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตำมระดับคุณภำพที่สอดคล้องกับหลักฐำนร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2. ผลการพัฒนาผู้เรียน 
 ด้านอื่นๆ (20 คะแนน) 
 2.1 ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียน 
 ด้านสุขภาพ 
 ร่างกาย สติปัญญา 
 อารมณ์ และสังคม 
  (10 คะแนน) 
 

  
 
4 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการพัฒนาด้านสุขภาพ 
 ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลักสูตร 
 และตามที่สถานศึกษาก่าหนด ในระดับดีในรายวิชา 
 ที่เสนอขอผลงาน 
3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 มีผลการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 
 อารมณ์และสังคม ตามหลักสูตรและตามที่ 
 สถานศึกษาก่าหนดในระดับดี ในรายวิชา 
 ที่เสนอขอผลงาน 
2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
 มีผลการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 
 อารมณ์และสังคม ตามหลักสูตรและตามที่ 
 สถานศึกษาก่าหนดในระดับดี ในรายวิชา 
 ที่เสนอขอผลงาน 
1 ผู้เรียนต่่ากว่าร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาด้านสุขภาพ 
 ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลักสูตร 
 และตามที่สถานศึกษาก่าหนด ในระดับดี 
 ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐำนร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สำรสนเทศ/หลักฐำน 
ที่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผลกำรประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตำมระดับคุณภำพที่สอดคล้องกับหลักฐำนร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.2 คุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ 
 ของผู้เรียน 
 (10 คะแนน) 
 

 4 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก่าหนด 
 ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก่าหนด 
 ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 แต่ไม่ถึงร้อยละ75 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก่าหนด 
 ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
1 ผู้เรียนต่่ากว่าร้อยละ 70 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก่าหนด 
 ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐำนร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สำรสนเทศ/หลักฐำน 
ที่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผลกำรประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตำมระดับคุณภำพที่สอดคล้องกับหลักฐำนร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3. ปริมาณงาน 
 (10 คะแนน) 
  

 4 มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 
  - จ่านวนภาระงานสอนไม่ต่่ากว่าภาระงานสอนขั้นต่่า 
  ที่สถานศึกษาก่าหนด หรือ 
  - จ่านวนภาระงานพิเศษ (รองผู้อ่านวยการ หัวหน้างาน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) ไม่ต่่ากว่า 
  80 ภาระงานต่อปี 
3 มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 
   - จ่านวนภาระงานสอนไม่ต่่ากว่าภาระงานสอนขั้นต่่า 
  ที่สถานศึกษาก่าหนด หรือ 
  - จ่านวนภาระงานพิเศษ (รองผู้อ่านวยการ หัวหน้างาน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) ไม่ต่่ากว่า 
   40 ภาระงานต่อปี 
2 มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 
  - จ่านวนภาระงานสอนไม่ต่่ากว่าภาระงานสอนขั้นต่่า 
  ที่สถานศึกษาก่าหนด หรือ 
  - จ่านวนภาระงานพิเศษ (รองผู้อ่านวยการ หัวหน้างาน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) ไม่ต่่ากว่า 
    20 ภาระงานต่อปี 
1 มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 
  - จ่านวนภาระงานสอนไม่ต่่ากว่าภาระงานสอนขั้นต่่า 
  ที่สถานศึกษาก่าหนด หรือ 
  - จ่านวนภาระงานพิเศษ (รองผู้อ่านวยการ หัวหน้างาน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) ไม่ต่่ากว่า 
   10 ภาระงานต่อปี 

 
 

(ลงช่ือ)                      กรรมกำรผู้ประเมิน 
      (    ) 

   ต ำแหน่ง        
วันที่        เดือน                        พ.ศ.               . 
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