










ส่วนท่ี 1  ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในส่วนน้ี)
ช่ือ-ช่ือสกุล ผู้รับการประเมิน.............................................................................ต าแหน่ง..................................................

โรงเรียน/หน่วยงาน............................................................................................สังกัด......................................................

ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกท่ี กศจ..................................................

                                                                                               

ส่วนท่ี 2  ส าหรับผู้ประเมิน โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ข้อใดข้อหน่ึงในช่องท่ีตรงกับตนเอง

ส่วนท่ี ๓  ให้ผู้ประเมินท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องระดับพฤติกรรม ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการประเมิน
             ท่ีตรงตามพฤติกรรมการท างานของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดของสมรรถนะ 7 ด้าน ในภาพรวม 

(1) (2) (3) (4) (5)
แสดงออก แสดงออก แสดงออก แสดงออก แสดงออก

ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยท่ีสุด
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
2. การบริการท่ีดี 
3. การพัฒนาตนเอง
4. การท างานเป็นทีม
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. การส่ือสารและแรงจูงใจ
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รวมคะแนน (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)
คะแนนรวมท้ังส้ิน = (๑)+(๒)+(๓)+(๔)+(๕) =  .......................... คะแนน 

35
คิดเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน    =  คะแนนรวมท้ังส้ิน  X  ๑๐  =  ……………………………….. คะแนน (ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ)

หมายเหตุ    1. ให้ผู้ประเมินน าแบบประเมินท่ีให้คะแนนแล้ว ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือช่ือก ากับ ส่งมอบให้ผู้ประเมินคนท่ี 1

                     มอบให้ ผอ .สพท. เป็นผู้ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลงช่ือ............................................................................. ผู้ประเมิน
     (...............................................................................)

ต าแหน่ง......................................................................................
วันท่ี.................เดือน......................................พ.ศ…....................

                 2. ผู้ประเมินคนท่ี 1 น าซองแบบประเมินของท้ัง 5 ซอง บรรจุใส่ซองรวมกันอีกซองหน่ีง แล้วปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือช่ือก ากับ

   ผู้ประเมินคนท่ี 5       ศึกษานิเทศก์ ท่ีรับผิดชอบสถานศึกษาของผู้รับการประเมิน

รายการประเมิน

ระดับพฤติกรรม

(ลับ)
แบบประเมิน 1/1

แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 (   ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
 (   ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

   ผู้ประเมินคนท่ี 1       ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
                              ประธานเครือข่าย (หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในลักษณะกลุ่มโรงเรียน)
   ผู้ประเมินคนท่ี 2 - 4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ส ำหรบัประเมนิผูส้มคัรเขำ้รบักำรคดัเลอืกทีป่ฏบิตังิำนใน



ส่วนท่ี 1  ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในส่วนน้ี)
ช่ือ-ช่ือสกุล ผู้รับการประเมิน.............................................................................ต าแหน่ง..................................................
โรงเรียน/หน่วยงาน............................................................................................สังกัด......................................................
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกท่ี กศจ..................................................

                                                                                               

ส่วนท่ี 2  ส าหรับผู้ประเมิน โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ข้อใดข้อหน่ึงในช่องท่ีตรงกับตนเอง

(1) (2) (3) (4) (5)
แสดงออก แสดงออก แสดงออก แสดงออก แสดงออก

ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยท่ีสุด
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
2. การบริการท่ีดี 
3. การพัฒนาตนเอง
4. การท างานเป็นทีม
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. การส่ือสารและแรงจูงใจ
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รวมคะแนน (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)
คะแนนรวมท้ังส้ิน = (๑)+(๒)+(๓)+(๔)+(๕) =  .......................... คะแนน 

35
คิดเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน       =     คะแนนรวมท้ังส้ิน  X  ๑๐  =  ……………………………….. คะแนน (ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ)

หมายเหตุ    1. ให้ผู้ประเมินน าแบบประเมินท่ีให้คะแนนแล้ว ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือช่ือก ากับ ส่งมอบให้ผู้ประเมินคนท่ี 1
                 2. ผู้ประเมินคนท่ี 1 น าซองแบบประเมินของท้ัง 5 ซอง บรรจุใส่ซองรวมกันอีกซองหน่ีง แล้วปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือช่ือก ากับ
                     มอบให้ ผอ .สพท. เป็นผู้ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

แบบประเมิน 1/2

ลงช่ือ............................................................................. ผู้ประเมิน

     (...............................................................................)
ต าแหน่ง......................................................................................

วันท่ี.................เดือน......................................พ.ศ…....................

 (   ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
 (   ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

รายการประเมิน

   ผู้ประเมินคนท่ี 1       ผอ.สพท. หรือรอง ผอ.สพท. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
   ผู้ประเมินคนท่ี 2 - 4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน สพท.
   ผู้ประเมินคนท่ี 5       ศึกษานิเทศก์ ใน สพท.

ระดับพฤติกรรม

             ท่ีตรงตามพฤติกรรมการท างานของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดของสมรรถนะ 7 ด้าน ในภาพรวม 
ส่วนท่ี ๓  ให้ผู้ประเมินท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องระดับพฤติกรรม ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการประเมิน

(ลับ)

แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส ำหรบัประเมนิผูส้มคัรเขำ้รบักำรคดัเลอืกทีป่ฏบิตังิำนใน












