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ก.ค.ศ. 11/1.2 
 (สําหรับผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 

 
                                      แบบบันทึกการประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 
                                                                   สายงานการสอน   
                                                        สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

            ขอมูลผูรับการประเมิน             
            ชื่อ.................................................................นามสกุล....................................................................... 
            ตําแหนง........................................................วิทยฐานะ......................................................................             
            สถานศึกษา....................................................อําเภอ/เขต....................................................................     
            สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา...................................สวนราชการ........................................................            
            รับเงินเดือนอันดับ คศ.........................ขั้น........................................บาท     
            วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน...........................................................................................................  
            สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีขอรับการประเมิน................................................................. 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียน (60 คะแนน)  

1. พัฒนาการตามมาตรฐาน 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค
    ตามหลักสูตรการศึกษา   
    ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
     (30 คะแนน) 
   1.1 ผูเรียนทีม่ีพัฒนาการ   
         ตามมาตรฐาน  
         คุณลักษณะ                  
         อันพึงประสงค   
         (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

4   ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มพีัฒนาการตามมาตรฐาน   
     คุณลักษณะอันพึงประสงค 12 ขอ ตามหลักสูตร   
     การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สอดคลองกับ   
     พัฒนาการตามวัย และถูกตองตามหลกัวิชาการ     
3   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80  
     มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค  
     12  ขอ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546      
     สอดคลองกับพัฒนาการตามวัย  และถูกตอง 
     ตามหลักวชิาการ   
2   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75  
     มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค  
     12  ขอ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546      
     สอดคลองกับพัฒนาการตามวัย  และถูกตอง 
     ตามหลักวชิาการ   
1   ผูเรียนต่ํากวารอยละ 70  มีพัฒนาการตามมาตรฐาน    
     คุณลักษณะอันพึงประสงค 12 ขอ ตามหลักสูตร  
     การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  สอดคลองกับ  
     พัฒนาการตามวัย  และถูกตอง ตามหลกัวิชาการ    
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
   1.2 ระดับ/คะแนน 
         กอนพัฒนา 
         และหลังพัฒนา 
         ในปปจจุบัน              
         สูงกวาปที่ผานมา 
         (10 คะแนน) 
          
 
 
 
 
 
   1.3  ผลการประเมิน  
           พัฒนาการ  
           ระดับเขต/ ประเทศ 
           (10 คะแนน) 
            

 
 

  4   ระดับ/คะแนนพัฒนาการทั้ง 4  ดานของผูเรียน 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 10   
3   ระดับ/คะแนนพัฒนาการทั้ง 4  ดานของผูเรียน 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 7 
      แตไมถึงรอยละ 10   
2   ระดับ/คะแนนพัฒนาการทั้ง 4 ดานของผูเรียน 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 4 
      แตไมถึงรอยละ 7   
1   ระดับ/คะแนนพัฒนาการทั้ง 4  ดานของผูเรียน 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ต่ํากวารอยละ 4  
 
4   ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับเขต/ประเทศ 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 10   
3   ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับเขต/ประเทศ 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 6  
     แตไมถึงรอยละ 10   
2   ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับเขต/ประเทศ 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 2  
     แตไมถึงรอยละ 6   
1   ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับเขต/ประเทศ 
     ในปปจจุบนัสูงกวาปที่ผานมา ต่ํากวารอยละ 2 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
2. ผลการพัฒนา

คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค 

      ของผูเรียนเพิ่มเติม 
      จากที่กําหนด 
      ในหลักสูตร 
       การศึกษาปฐมวัย   
      พุทธศักราช 2546 
      (20 คะแนน) 
 

  4   ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการพัฒนาคุณลักษณะ  
อันพึงประสงคของผูเรียนเพิ่มเติมจากทีก่าํหนดไว      
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 
จํานวน 2 คุณลักษณะ   

3   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80  
     มีผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
      เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     
      พุทธศักราช 2546 จํานวน 2 คุณลักษณะ                     
2   ผูเรียนรอยละ 80  ขึ้นไป มีผลการพัฒนาคุณลักษณะ   
     อันพึงประสงคของผูเรียนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
     ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2546   
      จํานวน 1 คุณลักษณะ   
1   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80  
     มีผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
     เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในหลักสตูรการศกึษาปฐมวยั      
      พุทธศักราช 2546 จํานวน 1 คุณลักษณะ  

3.  ปริมาณ 
     และสภาพของงาน 
     (10 คะแนน) 
     3.1 ปริมาณงาน  
            (5 คะแนน) 
           การใชแหลงเรียนรู  
           โครงการ หรือ       
            กิจกรรมพิเศษ   
            สอดคลองการจัด    
            กิจกรรมประจําวนั 

   
 
 
4  มีการใชแหลงเรียนรู โครงการหรือกิจกรรมพิเศษ 
    สอดคลองการจัดกิจกรรมประจาํวนั อยางนอย 8 คร้ังตอป 
3  มีการใชแหลงเรียนรู โครงการหรือกิจกรรมพิเศษ 
    สอดคลองการจัดกิจกรรมประจําวันอยางนอย 6-7 คร้ังตอป
2  มีการใชแหลงเรียนรู โครงการหรือกิจกรรมพิเศษ 
    สอดคลองการจัดกิจกรรมประจําวัน อยางนอย 4-5 คร้ังตอป 
1  มีการใชแหลงเรียนรู โครงการหรือกจิกรรมพิเศษ 
    สอดคลองการจัดกิจกรรมประจําวัน อยางนอย 2-3 คร้ังตอป 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
    3.2  สภาพของงาน 
            (5 คะแนน) 
         - รับผิดชอบ    
            นักเรียน         
            ที่มีความ    
            หลากหลาย   
            ทางเศรษฐกิจ/   
            วัฒนธรรม/สังคม/  
            พฒันาการตามวยั 
         - สถานศึกษา            
            ตั้งอยูบนพื้นที่ปกติ
         - สถานศึกษา            
           ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา  
           หรือเกาะหรือตดิ กบั
           รอยตะเข็บชายแดน
        - สถานศึกษาที่ตั้งอยู 
           ในพื้นที่มีลักษณะ   
           พิเศษ   เชน 
          กันดาร เสี่ยงภยั 
           ตามประกาศ 
           ของทางราชการ 
           เปนตน 

  4   มีสภาพของงานจํานวน 4 รายการ   
3   มีสภาพของงานจํานวน 3 รายการ      
2   มีสภาพของงานจํานวน 2 รายการ      
1   มีสภาพของงานจํานวน 1 รายการ      
 

                                             

                          (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
                                     (.............................................................) 
                                                                           ตําแหนง................................................................ 
             วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ..........   
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ก.ค.ศ. 14/1.2 
(สําหรับผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย) 

 
 

แบบประเมนิดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการ   สายงานการสอน 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
        ช่ือ............................................นามสกุล..........................................ตําแหนง.......................................... 
     สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา..................................................เขต/อําเภอ........................................... 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา...........................................สวนราชการ..................................................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 
     วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.................................................................................................................. 
     สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระ ที่ขอรับการประเมิน....................................................................................... 
2.   ผลการประเมิน  ดานที่ 1  และดานที่ 2    

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 100  เกณฑผานตองไดคะแนน            
แตละดาน ดังนี ้
ดานที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 65 
ดานที่ 2 ไมต่ํากวารอยละ 65 
ดานที่ 3 ไมต่ํากวารอยละ 65  
 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
   สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน    
  สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ  

100 
(60) 
(40) 

 

ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 
    1. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
         1.1 พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค   
              ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
              1) ผูเรียนที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
                  อันพึงประสงค 
              2)  ระดับ/คะแนนพัฒนาการกอนเรียนและหลงัเรียน 
                   ในปปจจุบันสูงกวาปที่ผานมา 
              3)  ผลการประเมินพัฒนาการระดับเขต/ประเทศ  

         1.2  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 
                   ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
                       เพิ่มเติมจากที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                       พุทธศักราช 2546                     

100 
(60) 
30 
 

(10) 
 

(10) 
 

(10) 
20 

(20) 
 

 

  

                                                                          

สําหรับกรรมการประเมิน 
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รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

        1.3  ปริมาณและสภาพของงาน 
              1)  ปริมาณงาน 
              2)  สภาพของงาน 
    2. รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
         2.1  การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา 
        2.2  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา  
          2.3   การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือ    
                   พัฒนานําไปใชแกปญหาหรือพฒันาและผลที่เกิดขึ้น 
           2. 4   ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพฒันาในอนาคต 

10 
(5) 
(5) 
(40) 

5 
15 
15 
 
5 

  

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

                                                                      (.................................................) 
                                                                           ตําแหนง................................................. 
                                                                           วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ............. 
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โดยมีขอสงัเกตดงันี้  ราย (นาย นาง นางสาว).................................................................. 
ดานที่ 1 

......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
ดานที่ 2 

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
ดานที่ 3 

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