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ช่ือผู้รบัการ นางอมัพร  ยุวงค ์  วิทยฐานะ  ช ำนำญกำร  
สอนระดบัชัน้     มธัยมศกึษำตอนปลำย          กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภำษำต่ำงประเทศ      
ชัว่โมงต่อสปัดาห์            ๒๒          ชัว่โมง                  

 

ช่ือผู้ประเมิน ............................................................................ต าแหน่ง ............................................. 
 

ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน (70 คะแนน) 

 

ที ่
 

รายการประเมิน 
ร่องรอยหลักฐาน 

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.1 มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำน ตัวชี้วดั 

ตำมหลกัสตูรสถำนศกึษำ  
 
 ห ลัก ฐ ำน  ก ำ ร ร ำย ง ำนผลก ำ รปฏิบัติ ง ำน 
(ก ำหนดกำรสอน,แผนวดัประเมนิผล) 
กำรพจิำรณำคะแนน  
--- 5 คะแนน สง่ตำมก ำหนดเวลำ ภำยใน 1 เดอืน 
--- 4 คะแนน สง่ชำ้ 2 เดอืน  
--- 3 คะแนน สง่ชำ้ 3 เดอืน 
--- 2 คะแนน สง่ชำ้ 4 เดอืน  
--- 1 คะแนน ไม่สง่เลย 

- ก ำหนดกำรสอนภำคเรยีนที ่2  ปีกำรศกึษำ 2563 
รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 รหัสวิชำ  อ
32102 
- แผนวดัผลประเมนิผล ภำคเรยีนที ่2 ปีกำรศกึษำ 2563  
รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 รหัสวิชำ  อ
32102 

 
 

1.2 มีกำรน ำพระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั  รชักำลที่ 9 และรชักำลที่ 10 มำ
บูรณำกำรในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

หลกัฐาน ตำมMOUทีร่ำยงำน 
กำรพจิำรณำคะแนน  
---5 คะแนน มใีนMOUใหเ้ตม็ 

- รำยงำนกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ของโรงเรยีน 
- รำยงำนกำรเป็นวทิยำกรจติอำสำ 
- รำยงำน PDCA ประจ ำเดอืน 
- รำยงำนกำรจดักำรจดักจิกรรมจติอำสำชัน้ ม.6/3 ประจ ำเดอืน 
- รำยงำนกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม กองจติอำสำ รปค.15 รำชภกัด ี

https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1383/1383_13831608048950.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1383/1383_13831608048950.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1383/1383_13831608048950.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1384/1384_13841608048996.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1384/1384_13841608048996.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1384/1384_13841608048996.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1384/1384_13841608048996.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1564/1564_15641611782809.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2094/2094_20941615830530.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1694/1694_16941612788786.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1585/1585_15851612222505.pdf


--- 1 คะแนน ไม่มสีง่เลย 

 
1.3 มกีำรสอดแทรกเนื้อหำในกำรจดักำรเรยีนกำร
สอนทีส่อดคลอ้งกบักำรพฒันำศกัยภำพของผูเ้รยีน 
เพื่อรองรับ        เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนอ ำเภอเชยีงแสน 
 หลกัฐาน ตำมMOUที่รำยงำน / ตรวจสอบจำก
กำรรำยงำน PDCA 
กำรพจิำรณำคะแนน  
---5 คะแนน มใีนMOU/กำรรำยงำน PDCA  
--- 1 คะแนน ไม่มเีลย 

- รำยงำน PDCA ประจ ำเดอืน 
- รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน MOU รอบ 6 เดอืน 

 
 

1.4 มีการสร ้าง  พัฒนา และใช้ส ื ่อ นว ัตกรรม 
เทคโนโลยี       ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อ
กำรเรยีนรู ้
หลักฐาน ตำมMOUที่รำยงำน / ตรวจสอบจำก
แบบส ำรวจสื่อ และนวัตกรรม / คลังบทเรียน
ออนไลน์ 
กำรพจิำรณำคะแนน  
---5 คะแนน ตรวจสอบจำกMOUที่รำยงำน (ใช้สื่อ
หลำกหลำยมำกกว่ำ 3 รูปแบบ อำทเิช่น สื่อท ำมอื 
สือ่PowerPoint สือ่ส ำเรจ็รปู สือ่เทคโนโลย ีเป็นตน้  
ตรวจสอบจำกกำรตอบแบบส ำรวจสือ่ นวตักรรม  
--- 4  คะแนน ตรวจสอบจำกMOUทีร่ำยงำน (ใชส้ือ่
หลำกหลำย 3 รปูแบบ ) 
--- 3  คะแนน ตรวจสอบจำกMOUทีร่ำยงำน (ใชส้ือ่
หลำกหลำย 2 รปูแบบ ) 
--- 2  คะแนน ตรวจสอบจำกMOUทีร่ำยงำน (ใชส้ือ่
หลำกหลำย 2 รปูแบบ ) 
--- 1 คะแนน ไม่มเีลย 
 

- website English with KruAmporn 

 
- รำยงำน PDCA ประจ ำเดอืน  
 
 
 
 
- รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน รอบ 6 เดอืน 

1.5 มีการว ัดและประเม ินผลการเร ียนรู้อย่ำง
เหมำะสม 

- ท ำกำรวดัผลประเมนิผลดว้ย google form 

https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1598/1598_15981612242019.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2102/2102_21021615853011.pdf
ebsite%20:%20https:/sites.google.com/a/rpg15.ac.th/english-with-kru-amporn/home
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2102/2102_21021615853011.pdf


กำรพจิำรณำคะแนน  
--- 5 คะแนนเตม็ทุกท่ำน 
 

 
1.6 มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
กำรพจิำรณำคะแนน 
--- 5 คะแนน มโีครงร่ำงวจิยั / วจิยัในชัน้เรยีน 
--- 3 คะแนน ไม่มโีครงร่ำงวจิยั / วจิยัในชัน้เรยีน 

- รำยงำนกำรวจิยัในชัน้เรยีน เรื่อง กำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense ของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 
(เวยีงเก่ำcสนภูวทิยำประสำท) ดว้ยกำรใชส้ือ่ออนไลน์ 

 
1.7 มกีำรจดักำรเรยีนรูผ้่ำนกระบวนกำรคดิและ
ปฏบิตัจิรงิ สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้ 
กำรพจิำรณำคะแนน 
--- 5 คะแนนเต็ม รายงานPDCA ครบ 4 เดือน ตรง
เวลา (ประจำเดือน ต.ค. + ธ.ค 63- ม.ค + ก.พ. 64)  
--- 4 คะแนนเต็ม รายงานPDCA ไม่ครบประจำทุก
เดือน ไม่ตรงเวลา (ครบ 3 เดือน) 
--- 3 คะแนนเต็ม รายงานPDCA ไม่ครบประจำทุก
เดือน ไม่ตรงเวลา (ครบ 2 เดือน) 
--- 2 คะแนนเต็ม รายงานPDCA ไม่ครบประจำทุก
เดือน ไม่ตรงเวลา (ครบ 1 เดือน) 
--- 1 ไม่ส่ง 

- รำยงำน PDCA เดอืน ต.ค. 63 
- รำยงำน PDCA เดอืน ธ.ค. 63 
- รำยงำน PDCA เดอืน ม.ค. 64 
- รำยงำน PDCA เดอืน ก.พ. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 มกีำรตรวจสอบ ประเมนิผูเ้รยีนอย่ำงเป็นระบบ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลบั น ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียนและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำร
เรยีนรู ้
กำรพจิำรณำคะแนน 
--- 5 คะแนนเต็ม รายงานPDCA ครบ 4 เดือน ตรง
เวลา (ประจำเดือน ต.ค. + ธ.ค 63- ม.ค + ก.พ. 64)  
--- 4 คะแนนเต็ม รายงานPDCA ไม่ครบประจำทุก
เดือน ไม่ตรงเวลา (ครบ 3 เดือน) 

- รำยงำน PDCA เดอืน ต.ค. 63 
- รำยงำน PDCA เดอืน ธ.ค. 63 
- รำยงำน PDCA เดอืน ม.ค. 64 
- รำยงำน PDCA เดอืน ก.พ. 64 
 
 
 
 
 
 

https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2418/2418_24181615908822.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2418/2418_24181615908822.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2418/2418_24181615908822.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2418/2418_24181615908822.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/978/978_9781605130319.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2416/2416_24161615908305.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1598/1598_15981612242019.pdf
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https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1598/1598_15981612242019.pdf
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--- 3 คะแนนเต็ม รายงานPDCA ไม่ครบประจำทุก
เดือน ไม่ตรงเวลา (ครบ 2 เดือน) 
 

 

1.9 มกี ำหนดกำรสอน และรำยงำนกำรใชแ้ผนกำร
จดักำรเรยีนรู ้
กำรพจิำรณำคะแนน 
หลักฐาน  ก ำ ร ร ำย ง ำนผลก ำ รปฏิบั ติ ง ำ น 
(ก ำหนดกำรสอน,แผนวัดประเมินผล) + กำร
รำยงำนผ่ำนMOU 
กำรพจิำรณำคะแนน  
--- 5 คะแนน สง่ตำมก ำหนดเวลำ ภำยใน 1 เดอืน 
--- 4 คะแนน สง่ชำ้ 2 เดอืน  
--- 3 คะแนน สง่ชำ้ 3 เดอืน 
--- 2 คะแนน สง่ชำ้ 4 เดอืน  
--- 1 คะแนน ไม่สง่เลย 

- ก ำหนดกำรสอนภำคเรยีนที ่2  ปีกำรศกึษำ 2563 
รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 รหัสวิชำ  อ
32102 
- แผนวดัผลประเมนิผล ภำคเรยีนที ่2 ปีกำรศกึษำ 2563  
รำยวชิำภำษำองักฤษพืน้ฐำน ชัน้มธัยมศกึษำปีที ่5 รหสัวชิำ  อ
32102 
- รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน รอบ 6 เดอืน 

 

2. ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน  
2.1 มีกำรจัดกำร 5ส (สะสำง สะดวก สะอำด 
สุขลกัษณะ  สรำ้งนิสยั) ในชัน้เรยีน 
กำรพจิำรณำคะแนน 
--- อยู่ในดุลพนิิจของกรรมกำร 

 
 
 
 
 

2.2 มกีำรจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีนอย่ำงทัว่ถงึ 
--- 5 คะแนน มกีำรกรอกขอ้มลูในระบบ
ปัจจยัพืน้ฐำน  
(ประถม-ม.ต้น) ** ยกเวน้ม.ปลำย ระบบประเมนิ
SDQ สว่นของครปูระจ ำชัน้ ระบบคดักรองนกัเรยีน 
(ครบทุกรำยกำร)  
--- 4 คะแนน มกีำรกรอกขอ้มลูในระบบ
ปัจจยัพืน้ฐำน  
(ประถม-ม.ต้น) ** ยกเวน้ม.ปลำย ระบบประเมนิ
SDQ สว่นของครปูระจ ำชัน้ ระบบคดักรองนกัเรยีน 
(2 รำยกำร) 
--- 3 คะแนน มกีำรกรอกขอ้มลูในระบบ
ปัจจยัพืน้ฐำน  
(ประถม-ม.ต้น) ** ยกเว้นม.ปลำย ระบบประเมนิ
SDQ ส่วนของครูประจ ำชัน้ ระบบคดักรองนักเรยีน 
(1 รำยกำร) 

- บนัทกึแบบประเมนิ SDQ 
 
 
 
 
คดักรองนกัเรยีนรำยบุคคล 

 
บนัทกึภำวะโภชนำกำร 
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๓. ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
3.1 มีกำรศึกษำค้นคว้ำ หรือเข้ำรับกำรอบรม 
พฒันำ และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(PLC) อย่ำงต่อเนื่อง 
กำรพจิำรณำคะแนน 
--- 5 คะแนน มีกำรอบรม พฒันำ ตนเอง / PLC 
อย่ำงน้อย 20 ชม.หรอื (สำมำรถล้อจำก MOU ขอ้ 
8) 
--- 4 คะแนน มีกำรอบรม พฒันำ ตนเอง / PLC 
อย่ำงน้อย 10-19 ชม.หรอื (สำมำรถล้อจำก MOU 
ขอ้ 8) 
--- 3 คะแนน มีกำรอบรม พฒันำ ตนเอง / PLC 
อย่ำงน้อย 1-9 ชม.หรอื (สำมำรถลอ้จำก MOU ขอ้ 
8) 
--- 2 คะแนน ไม่มกีำรพฒันำตนเอง 

- อบรมออนไลน์ Teacher Training Refresher Cour 20 ชม. 
- PLC กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ปีกำรศกึษำ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 มผีลงำนที่เกดิขึ้นต่อผู้เรยีน ตนเอง ผู้ร่วมงำน 
และสถำนศกึษำ 
 กำรพจิำรณำคะแนน 
--- รำยงำนผลงำนทีภ่ำคภูมใิจ แลว้แต่ดุลพนิิจของ
กรรมกำร 
เขียนครบทัง้  4 หัวข้อ ได้แก่  ผู้ เรียน ตนเอง 
ผูร้่วมงำน และสถำนศกึษำ 

ในระบบ school master 
 
 

๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งำนทะเบยีนระดบัมธัยมศกึษำ  
- งำนปัจจยัพืน้ฐำนนกัเรยีนยำกจน 
- ทมีงำนดแูลขอ้มลูนกัเรยีนพกันอน 
- งำนรบันกัเรยีน 
- งำนธุรกำร 
- ทมีงำนแนะแนว 
- ทมีงำนครสูภำนกัเรยีน 

4.1 ปฏบิตัหิน้ำที่ตำมที่ได้รบัมอบหมำยด้วยควำม
มุ่งมัน่ ทุ่มเท เกดิประสทิธภิำพและประสทิธผิลของ
งำน         กำรพจิำรณำคะแนน 
              -- 5 คะแนน ดุลพนิิจของกรรมกำร 

รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน รอบ 6 เดอืน 

https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2102/2102_21021615853011.pdf


ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ           

(๓๐ คะแนน) 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ระดบัคะแนน คะแนนท่ี

ได้ 
หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 

1. มคีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ รกัษำประโยชน์สว่นรวม ไม่อำศยัหรอื
ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ ำนำจและหน้ำทีข่องตน เพือ่แสวงหำ
ประโยชน์ 

       

2. กำรปฏบิตัติำมระเบยีบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสัง่ของ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

       

3. มคีวำมวริยิะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทศิเวลำใหแ้ก่ทำง
รำชกำร 

       

4. กำรมจีติส ำนึกทีด่ ี มุ่งบรหิำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผูร้บับรกิำร 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

       

5. กำรรกัษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
วชิำชพี 

 
 

      

6. กำรรกัษำภำพลกัษณ์และควำมสำมคัคใีนองคก์ร ชุมชน และ
สงัคม 

       

คะแนนรวม        
 

ตอนที่  ๓  การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐  
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐  

คะแนนรวม ๑๐๐  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

ตอนท่ี  ๔  ผลการประเมิน  
4.1  ผลกำรประเมนิ 

  ผลกำรประเมนิ ม ี๕  ระดบั  ดงันี้       
     ดเีด่น  ( รอ้ยละ ๙๐.๐๐  ขึน้ไป )      
  

  ดมีำก  ( รอ้ยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ )        
  ด ี ( รอ้ยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ )        
  พอใช ้ ( รอ้ยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ )        



  ปรบัปรุง  ( รอ้ยละ ๕๙.๙๙  ลงมำ ) 
          

๔.๒ ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
............................................................................................................................. .................................................    
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
   

(ลงชื่อ)     ผูป้ระเมนิ 
     (................................................................) 
 ต ำแหน่ง........................................................ 

                    วนัที ่......../....................../.............. 
 

ตอนท่ี  ๕  การรบัทราบผลการประเมิน  

ผู้รบัการประเมิน 
  ไดร้บัทรำบผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะแลว้ 

 

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

                 (นำงอมัพร  ยุวงค)์         
ต ำแหน่ง……………….……………………….    
    วนัที ่ ........./......................../.............. 

 

ผู้ประเมิน 
  ไดแ้จง้ผลกำรประเมนิและผูร้บักำรประเมนิไดล้งนำมรบัทรำบแลว้ 
  ไดแ้จง้ผลกำรประเมนิเมื่อวนัที.่................................................ แลว้ 
       แต่ผูร้บักำรประเมนิไม่ลงนำมรบัทรำบ 
 
  (ลงชื่อ)  .................................................ผูป้ระเมนิ (ลงชื่อ)  
......................................................พยำน  
        (......................................................)                       (......................................................)
     
 ต ำแหน่ง .......................................................             ต ำแหน่ง  
..................................................                          
      วนัที ่ ........../......................../...........                  วนัที ่ ........../........................./............         
                           

 


