
 
 

แบบประเมนิครดูีในดวงใจ 

 
ค ำชีแ้จง แบบประเมินครูดีในดวงใจนี้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักคะแนนแต่ละด้ำนตำมกรอบแนวคิดส ำคัญของแบบประเมินครูดีในดวงใจ ดังนี้ 
   แบบประเมินตอนที่ 1 ประเมินจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู ประกอบด้วยครูมีควำมรักและเมตตำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียน มีควำมรัก 
และศรัทธำในวิชำชีพครูและเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพครู มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนครูและชุมชนในทำงสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์พัฒนำ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 20 คะแนน 
   แบบประเมินตอนที่ 2 ประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วยครูมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตนเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ให้มีคุณภำพ  
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  มีควำมตั้งใจและเต็มใจในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมในกำรพัฒนำองค์กรและ พัฒนำวิชำชีพ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรใช้และพั ฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
เพ่ือจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ มีกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ควำมสุข และควำมปลอดภัย
ของผู้เรียน และมีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำของนักเรียน น ำไปสังเครำะห์หำแนวทำง วิธีกำร เพื่อพัฒนำผู้เรียน 35 คะแนน 
  แบบประเมินตอนที่ 3 ประเมินกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ครูใช้หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม                                                         
หลักควำมคุ้มค่ำ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน 15 คะแนน 
  แบบประเมินตอนที่ 4 ประเมินผลงำนเชิงประจักษ์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ผลกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้เรียนมีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และครูมีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  30 คะแนน 
    รวมกำรประเมิน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
 
 
 

 
 



แบบประเมนิครดูีในดวงใจ  
 

ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่1 จติวญิญำณ
ควำมเป็นคร ู 
 

1.1  ครูมีควำมรักและ 
เมตตำต่อผูเ้รียน 

มีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล/รำยกลุ่มท่ีแสดง
ถึงกำรช่วยเหลือผู้เรียน 
เพื่อให้เกิด 
กำรเรียนรู้และพัฒนำ 

มีกิจกรรมท่ีแสดงถึง กำร
ช่วยเหลือ ดูแล พัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง และเป็น
รูปธรรม 
 

มีแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ท่ีแสดงถึงกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงเป็น 
รูปธรรมส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียน ท้ังด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 

มีผลงำนท่ีสะท้อน ให้เห็นถึง
กำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่องทั้งเป็นรำยบุคคลและ
รำยกลุ่มท่ีเป็นปัจจุบันและ
ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
แผนงำน/  โครงกำร/กิจกรรม   
ค ำสั่ง/ภำพถ่ำย/ รำงวัล /เกียรติบัตร 
ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  ฯลฯ 

1.2  ครูประพฤติตน 
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อ
ผู้เรียน 

มีบุคลิกภำพท่ีดี แต่งกำย
สะอำด เรียบร้อย เหมำะสม
กับกำลเทศะ รวมท้ังกำร
แสดงออกทำงกำย วำจำท่ีมี
สัมมำคำรวะต่อผู้อื่น 
   

ปฏิบัติตนในด้ำนควำมมีวินัย 
ประหยัด  ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง
และมีควำมอดทนต่อควำม
ยำกล ำบำก ตรงต่อเวลำ  
มีนิสัยอดออมใช้ทรัพยำกร
ส่วนกลำงอย่ำงประหยัดและ
คุ้มค่ำ  

ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำง ในด้ำนควำมมี
วินัย ประหยัด ซ่ือสัตย์ต่อ
ตนเอง และมีควำมอดทนต่อ 
ควำมยำกล ำบำก ตรงต่อ
เวลำ มีนิสัยอดออมใช้
ทรัพยำกรส่วนกลำงอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ     

ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงในด้ำนควำมสำมัคคี
ต่อองค์กรและสังคม เป็นท่ี
ยอมรับของเพื่อนร่วมงำนและ
ชุมชนเป็นท่ีประจักษ์ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
แผนงำน/  โครงกำร/กิจกรรม   
ค ำสั่ง/ ภำพถ่ำย/ รำงวัล /เกียรติ
บัตร /ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
ฯลฯ 

1.3 ครูมีควำมรักและ
ศรัทธำในวิชำชีพครู
และเป็นสมำชิกที่ดีของ
องค์กรวิชำชีพครู 

เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีจัด
โดยองค์กรวิชำชีพครู  
 
 

ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อน
ร่วมงำนและองค์กรวิชำชีพ
ครู 

ให้เกียรติ ยกย่องเพื่อนครู  
ท่ีประสบควำมส ำเร็จใน
วิชำชีพ 

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำท่ีสร้ำง
ควำมรักควำมศรัทธำในวิชำชีพ
ครู และเป็นสมำชิก 
ท่ีดีขององค์กรวิชำชีพครู 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
ค ำสั่ง/ หนังสือเชิญ/ ภำพถ่ำย/ 
รำงวัล เกียรติบัตร ฯลฯ 
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ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่1 จติวญิญำณ
ควำมเป็นคร ู(ตอ่) 

1.4 ครูมีกำรช่วยเหลือ
เกื้อกูลเพ่ือนครู และ
ชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ช่วยเหลือ เกื้อกูลเพ่ือนครู
ในด้ำนต่ำง ๆ จนเป็นท่ี 
ชื่นชมของเพื่อนร่วมงำน  
 
 

มีเครือข่ำยจิตอำสำให้กำร
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนครู 
และชุมชน 
 

ช่วยเหลือ เกื้อกูลเพื่อนครู
และองค์กรในชุมชน จนเป็น
ท่ียอมรับจำกชุมชน 
 

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำในกำร
ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนครู 
และองค์กรในชุมชน อย่ำง
สร้ำงสรรค์ จนเป็นท่ีพึง
พอใจ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

 แหล่งข้อมูล 
โครงกำร/ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
หนังสือเชิญ/ภำพถ่ำย/ค ำสั่ง  
รำงวัล/เกียรติบัตร   ฯลฯ 

1.5 ครูมีควำมเป็น
ผู้น ำในกำรอนุรักษ์
พัฒนำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยท่ี
เหมำะสม เพื่อน ำมำใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

เลือกสรรภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวัฒนธรรมไทยท่ี
เหมำะสม มำใช้ในกำร 
จัดกำรเรียนรู้อนุรักษ์และ
พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ตลอดจนวัฒนธรรมไทย
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

เผยแพร่กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทยอย่ำง
หลำกหลำย 
 

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำในกำร
อนุรักษ์พัฒนำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/ โครงกำร  
ภำพถ่ำย/รำงวัล/เกียรติบัตร  
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น/ หลักฐำนกำรเผยแพร่ ฯลฯ 

รวม (20 คะแนน)     

(ก) เทยีบเป็นคำ่น้ ำหนกัคะแนน 20 คะแนน (        ) × 20= คะแนนท่ีได้ในตอนท่ี 1 
      20 
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ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่2 
ควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน 

2.1 ครูมีควำมมุ่งมั่น 
ในกำรพัฒนำตน  
เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีให้มี
คุณภำพ 

อบรม /ศึกษำดูงำน รวมไม่
น้อยกว่ำ 4 ครั้ง ต่อปี  
น ำควำมรู้ไปพัฒนำงำน 
ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
และมีผลงำนนักเรียนเป็นท่ี
ประจักษ์ 

อบรม/ ศึกษำดูงำน  
รวมไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง ต่อปี 
น ำควำมรู้ไปพัฒนำงำน 
ส่งผล ต่อคุณภำพครู และมี
ผลงำนครูเป็นท่ีประจักษ์ 

อบรม/ ศึกษำดูงำน รวมไม่
น้อยกว่ำ 4 ครั้ง ต่อปี น ำ
ควำมรู้ไปพัฒนำงำน ส่งผล  
ต่อคุณภำพสถำนศึกษำ และ
มีผลงำนของสถำนศึกษำเป็น
ท่ีประจักษ์ 

อบรม/ ศึกษำดูงำน รวมไม่
น้อยกว่ำ 4 ครั้ง ต่อปี และ
น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้จน
เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำใน
กำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ปริญญำบัตร 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ภำพถ่ำย/รำงวัล/ ค ำสั่ง  ฯลฯ 

2.2 ครูมีควำมต้ังใจ
และเต็มใจในกำร
ให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำร 

แนะน ำสิ่งท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผู้รับบริกำรด้วยควำม
เสมอภำค 

ช่วยเหลือ แนะน ำสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร
อย่ำงเท่ำเทียมด้วยควำม 
เต็มใจ 

ช่วยเหลือ แนะน ำสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร
อย่ำงเท่ำเทียมด้วยควำม 
เต็มใจ มีควำมเป็นกันเองกับ
ผู้รับบริกำรจนเป็นท่ีชื่นชม
ของผู้ปกครองและชุมชน 

เป็นผู้น ำ/ผู้ตำมและมีจิต
สำธำรณะในด้ำนบริกำรจน
เป็นท่ีชื่นชมของผู้รับบริกำร 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
มีข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร   
สมุดบันทึกกำรนิเทศ/ตรวจเยี่ยม  
ภำพถ่ำย/ รำงวัล/เกียรติบัตร  ฯลฯ 

2.3 ครูสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรม
ในกำรพัฒนำองค์กร
และพัฒนำวิชำชีพ 

รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
ควำมรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

สังเครำะห์และสร้ำงองค์
ควำมรู้/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และ  
พัฒนำองค์กร/พัฒนำวิชำชีพ 

มีผลงำนท่ีเกิดจำกกำร
สังเครำะห์/สร้ำงองค์
ควำมรู้/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำกำร จัดกำรเรียนรู้
และพัฒนำองค์กร/พัฒนำ
วิชำชีพ  

เผยแพร่เป็นแบบอย่ำงใน
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
องค์กร/พัฒนำวิชำชีพท่ี
สอดคล้องกับทักษะกำร
เรียนรู้  

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
เอกสำร/นวัตกรรม/ หนังสือใน
รูปแบบต่ำงๆท่ีรวบรวม/ข้อมูล  
รำยงำนกำรเผยแพร่/ หนังสือเชิญ  
ภำพถ่ำย ฯลฯ 



 

- 4 - 
 

ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่2 
ควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน (ตอ่) 

2.4  ครูมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบและจัดท ำ
หน่วยกำรเรียนรู้ และ
แผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ 

ออกแบบจัดท ำหน่วยกำร
เรียนรู้ และแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยก ำหนด กิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้มีควำม
หลำกหลำย สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ไป
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและมีกำรบูรณำกำร 
กำรใช้อย่ำงเหมำะสม ส่งผล
ต่อคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ  ส่งผลต่อ
คุณภำพผู้เรียนจนเป็นท่ี
ยอมรับ  

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำในกำร
พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ ส่งผลต่อ
คุณภำพผู้เรียนจนเป็นท่ี
ยอมรับและมีนวัตกรรมท่ี
เผยแพร่เป็นแบบอย่ำงได้ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
รำยงำนกำรใช้นวัตกรรม/ ภำพถ่ำย  
รำงวัล/เกียรติบัตร/ ค ำสั่ง ฯลฯ 

2.5  ครูมีกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

มีกำรส ำรวจและรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
รำยกลุ่ม  อย่ำงเป็นระบบ
และน ำไปเป็นพื้นฐำนในกำร
ออกแบบ กิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนตำม 
ศักยภำพ 

มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร 
ออกแบบกิจกรรมอย่ำง
หลำกหลำย เป็นรูปธรรม 

ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำง
เต็มศักยภำพ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีทักษะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถ
สรุปองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
และมีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้   
(1 หน่วยกำรเรียนรู้) /ค ำสั่ง  
ภำพถ่ำย/ รำงวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 

2.6  ครูมีกำรใช้และ
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนรู้ 

จัดหำและใช้สื่อ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ในกำรจัดกำร
เรียนรูอ้ย่ำงหลำกหลำย 
เหมำะสมกับเน้ือหำและ
กิจกรรมกำรเรียนรู ้

ผลิตและใช้ส่ือ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำง
หลำกหลำย สอดคล้อง
เหมำะสมกับเน้ือหำสำระ
และกิจกรรมกำรเรียนรู ้

พัฒนำส่ือท่ีทันสมัยอย่ำง
หลำกหลำย/นวัตกรรม/
เทคโนโลยีในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำในกำร
ผลิตใช้สื่อนวัตกรรม/ 
เทคโนโลยี เพื่อกำรเรียนและ
เผยแพร่ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
แผนกำรจัดกำรเรยีนรู้  สื่อ/นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรยีน 
กำรสอน / รำยงำนกำรใช้สื่อนวัตกรรม  
ค ำสั่ง/ ภำพถ่ำย/ รำงวัล/เกียรติบัตร  
ฯ ลฯ 
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ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่2 
ควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน (ตอ่) 

2.7 ครูมีกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภำพ 

มีและใช้เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลอย่ำงถกูต้อง
เหมำะสมกับเน้ือหำกจิกรรม
กำรเรียนรู ้

สร้ำงและน ำเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลไปใช้ตำม
สภำพจรงิ 

น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
ปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำในกำรใช้
เครื่องมือวัด ประเมินผล และ
เผยแพร่ วิธีกำรประเมิน 
เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  
รำยงำนกำรจัดท ำและเผยแพร่
เครื่องมือวัดและประเมินผล/ 
รำยงำนวิจัยในชั้นเรียน/ ค ำสั่ง 
ภำพถ่ำย/ รำงวัล/เกียรติบัตร  ฯลฯ 

2.8 ครูมีกำรจัด 
ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

เก็บรวบรวมขอ้มูลสำรสนเทศ
ผู้เรียนอยำ่งเป็นระบบ และ
น ำมำใช้เป็นพื้นฐำนในกำรให้ 
ค ำปรึกษำ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอยำ่งท่ัวถึง 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแล
ช่วยเหลือ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำผู้เรยีนอย่ำง 
สม่ ำเสมอและต่อเน่ือง 

มีระบบกำรส่งต่อผู้เรยีน และ
ประสำนผู้เชีย่วชำญเฉพำะ
ด้ำน เพื่อสนับสนุนกำร 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนอย่ำง 
ถูกทำง มีประสิทธิภำพ  

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำในกำร
จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
ผู้ เรี ยนหรือมีผลงำนเป็นท่ี
ประจักษ์ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
ข้อมูล/สำรสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน/รำยงำนกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำผู้เรียนในรูปแบบ
ต่ำง ๆ / ภำพถ่ำย/ รำงวัล/ 
เกียรติบัตร  ค ำสั่ง  ฯลฯ 

2.9 ครูจัดบรรยำกำศ
ท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้
อย่ำงมีควำมสุข และ
ควำมปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

จดัสภำพแวดล้อมภำยในและ
นอกห้องเรยีน ท่ีปลอดภัย
และเอื้อต่อกำรเรียนรู ้

ดูแล รักษำ ซ่อมบ ำรุง สื่อ 
อุปกรณ์และพัฒนำสภำพ 
แวดล้อมภำยในห้องเรียน 
ให้พร้อมต่อกำรเรียนรู้อยู่เสมอ 
โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและ
ปลอดภัย 

จัดบรรยำกำศเสริมสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อกำร
เรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ครูกับผู้เรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข สะท้อนผลกำร
เรียนท่ีมีคุณภำพ 

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำในกำรจัด
บรรยำกำศท่ีส่งเสริมกำร
เรียนรูอ้ย่ำงมีควำมสุขและ
ปลอดภัย โดยเน้นกำรมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 ปฏิบัต ิ4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/ภำพถ่ำย  
ค ำสั่ง/ รำงวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 
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ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่2 
ควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน (ตอ่) 

2.10 ครู มีกำร
วิเครำะห์สภำพ
ปัญหำของผู้เรียน 
น ำไปสังเครำะห์  
หำแนวทำง วิธีกำร 
เพื่อพัฒนำผู้เรียน 

รวบรวม วิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำของผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบและน ำไปสู่
แนวทำงกำรแก้ปัญหำของ
ผู้เรียน 

มีแนวทำง วิธีกำรพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ โดย
ใช้วิธีกำร/หลักกำร/ทฤษฎี 
ท่ีเกี่ยวข้องสำมำรถสรุปเป็น 
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีมี
ประโยชน์ 

น ำแนวทำง วิธีกำรพัฒนำ
ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง  

เป็นแบบอย่ำง/ผู้น ำท่ีมี
ผลงำนกำรพัฒนำผู้เรียน
เผยแพร่เป็นท่ียอมรับ
เผยแพร่ผลกำรดูแลและ
พัฒนำผู้เรียนอย่ำง
กว้ำงขวำง 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพปัญหำของ
ผู้เรียน 
รำยงำนผลกำรแก้ไขปัญหำของ
ผู้เรียนรำยบุคคล  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
ผู้เรียนในรูปแบบต่ำงๆ /ค ำสั่ง 
ภำพถ่ำย/ รำงวัล /เกียรติบัตร  ฯลฯ 

รวม (40 คะแนน)     

(ข) เทยีบเปน็คำ่น้ ำหนกัคะแนน 35 คะแนน (        ) × 35= คะแนนท่ีได้ในตอนท่ี 2 
      40 
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ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่3 กำรใชห้ลกั
ธรรมำภิบำลในกำร
ปฏบิัตงิำน 

3.1 ครูใช้หลัก
คุณธรรม/นิติธรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน 

มีกำรพัฒนำตนเองด้ำน
คุณธรรม/จริยธรรม และ
ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

น ำหลักคุณธรรม/นิติธรรม
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนท่ี
เกิดผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

มีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่ำง
ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม 
และแสดงออกอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
บันทึก/ค ำสั่ง/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ภำพถ่ำย/รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม   
รำงวัล/เกียรติบัตร  ฯลฯ 

3.2 ครูใช้หลักควำม
โปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน 

รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรเพื่อ
กำรปฏิบัติงำน อย่ำงเป็น
ระบบและน ำไปใช้อย่ำง
ถูกต้อง 

อบรม สั่งสอน ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กับผู้เรียน โดยไม่
ปิดบังและไม่แสวงหำ
ผลประโยชน์จำกผู้เรียน 

มีระบบติดตำม ตรวจสอบ 
ผลกำรปฏิบัติงำนและ
เปิดเผยข้อมูลท่ีไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบของหน่วยงำนและ
สิทธิเด็ก 

ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ด้ำนควำมโปร่งใส สุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
ร่องรอยกำรเผยแพร่/ ข้อมูล น.ร.
รำยบุคคล/ สำรสนเทศ/ ค ำสั่ง  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน    
ภำพถ่ำย/ รำงวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 

3.3 ครูใช้หลักควำม 
มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติงำน 

เปิดโอกำสให้ผู้เรียน  
เพื่อนครู ผู้ปกครอง /ชุมชน
และท้องถิ่น มีส่วนร่วม 
ในกำรรับรู้  เสนอควำม
คิดเห็นกำรจัดกำรเรยีนรู้ และ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ  ของครู
อย่ำงสม่ ำเสมอ  

มีส่วนร่วมกับผู้เรียน เพื่อน
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และกำรปฏิบัติงำนด้ำน 
อื่น ๆ ของครู 

ผู้เรียน เพื่อนครู ผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น  
มีส่วนร่วม ติดตำม 
ประเมินผล  รวมท้ังน ำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนอื่น ๆ ของครู 

ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมจำก
หน่วยงำนท้ังภำยในและ
ภำยนอก 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
ค ำสั่ง/บันทึกกำรประชุม  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ/ ภำพถ่ำย /รำงวัล/ 
เกียรติบัตร ฯลฯ 
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ประเดน็กำรประเมนิ 

ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่3 กำรใชห้ลกั
ธรรมำภิบำลในกำร
ปฏบิัตงิำน (ตอ่) 

3.4 ครูใช้หลักควำม
คุ้มค่ำในกำร
ปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติตำมมำตรกำร/
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกร  สิ่งแวดล้อม
อย่ำงประหยัดและเกิด
ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 

ปฏิบัติตนในชีวิตประจ ำวัน
และชักชวนผู้เรียน/  
เพื่อนครูให้ใช้ทรัพยำกร 
ส่วนรวมอย่ำงประหยัด 
คุ้มค่ำ รวมถึงสนับสนุนดูแล
รักษำ ซ่อมบ ำรุง ให้พร้อมใช้ 
อยู่เสมอ 

ร่วมก ำหนดมำตรกำร
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร  
สิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัด 
เกิดประโยชน์กับสถำนศึกษำ 
ชุมชนและท้องถิ่น มีกำร
ปรับปรุง แก้ไข วิธีกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำร/
ข้อตกลง ในกำรส่งเสริมกำร
ใชท้รัพยำกร  สิ่งแวดล้อม
อย่ำงประหยัด  เป็นท่ีพึง
พอใจของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัต ิ4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

  แหล่งข้อมูล 
ค ำสั่ง/ แผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/ ภำพถ่ำย 
รำงวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 

3.5 ครูใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำร
ปฏิบัติงำน 

มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์
ปรับปรุงหลักสูตร 
สถำนศึกษำ โดยบูรณำกำร
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรเรียนรู้ 

น ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มำ
บูรณำกำรในกิจกรรมกำร
เรียนรู้ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ 

มีผลงำนท่ีเกิดจำกกำร
จัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรำกฏกับผู้เรียน 
อย่ำงชัดเจน และสำมำรถ 
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

เป็นแบบอย่ำงผู้น ำในกำรน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรด ำรงชีวิต 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล 
บันทึก/ ค ำสั่ง/ หลักสูตรสถำนศึกษำ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับกำรน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง/ ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/ ภำพถ่ำย 
รำงวัล/หนังสือ /เกียรติบัตร ฯลฯ 

รวม (20 คะแนน)     

(ค) เทยีบเป็นค่ำน้ ำหนกัคะแนน 15 คะแนน (        ) × 15= คะแนนท่ีได้ในตอนท่ี 3 
      20 
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ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่4  
กำรประเมินผลงำนเชงิ
ประจกัษจ์ำกกำร
ปฏบิัตหินำ้ที่ 

4.1 ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 70-75   
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ท่ีครูรับผิดชอบ/พัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย  
อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนร้อยละ 76-80  
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท่ีครู
รับผิดชอบ/พัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนร้อยละ 81-85  
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท่ีครู
รับผิดชอบ/พัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย  
อยู่ในระดับดี    

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ครู
รับผิดชอบ/พัฒนำกำรของ
เด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี 

ปฏิบัติตำมข้อ 4     ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 3     ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 2     ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติตำมข้อ 1     ได้ 1 คะแนน 
แหล่งข้อมูล  
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน(ระดับดี หมำยถงึ นกัเรยีนมี
ระดับผลกำรเรยีน ในระดบั 3  
ขึ้นไป)/บันทึกพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

 4.2 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พ.ศ.2551 

ผูเ้รียนร้อยละ 70-75 มผีล
กำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนร้อยละ 76-80 มีผล
กำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนร้อยละ 81-85 มผีล
กำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป 
มี่ผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับดี 

ปฏิบัติตำมข้อ 4     ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 3     ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 2     ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติตำมข้อ 1     ได้ 1 คะแนน
แหล่งข้อมูล  
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน/บันทึกพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
รำยงำนผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
(ระดบัด ีหมำยถงึ นกัเรยีนมีผลกำร
ประเมนิ ในระดับ 2 ขึ้นไป) 

 4.3 ผู้เรียนมีผลงำน
ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ 
(ย้อนหลัง 3 ปี ) 

ผู้เรียนได้รับรำงวัล/ 
เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ
ระดับโรงเรียน/กลุ่ม
โรงเรียน 

ผู้เรียนได้รับรำงวัล/ 
เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ผู้เรียนได้รับรำงวัล/ 
เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ
ระดับจังหวัด/ภำค 

ผู้เรียนได้รับรำงวัล/ 
เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ
ระดับประเทศ/นำนำชำติ 

ปฏิบัติตำมข้อ 4     ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 3     ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 2     ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติตำมข้อ 1     ได้ 1 คะแนน
แหล่งข้อมูล  
รำงวัล /เกียรติบัตร/ ใบประกำศ 
เกียรติคุณของผู้เรียน 
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ประเดน็กำรประเมนิ ตัวบง่ชี ้
ประเดน็กำรพจิำรณำ 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
1 2 3 4 

ตอนที ่4  
กำรประเมินผลงำนเชงิ
ประจกัษจ์ำกกำร
ปฏบิัตหินำ้ที่ (ตอ่) 

4.4 ครูมีผลงำนดีเด่น
เป็นท่ีประจักษ์ 

ครูได้รับรำงวัล/เกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติระดับโรงเรียน/ 
กลุ่มโรงเรียน 

ครูได้รับรำงวัล/เกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

ครูได้รับรำงวัล/เกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติระดับจังหวัด/
ภำค 

ครูได้รับรำงวัล/เกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ/
นำนำชำติ 

ปฏิบัติตำมข้อ 4     ได้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 3     ได้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติตำมข้อ 2     ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติตำมข้อ 1     ได้ 1 คะแนน
แหล่งข้อมูล  
รำงวัล/โล่ เกียรติบัตร /ประกำศ 
เกียรติคุณ/ ภำพถ่ำย/ ค ำสั่ง 

รวม (16 คะแนน)     
(ง) เทยีบเป็นคำ่น้ ำหนกัคะแนน 30 คะแนน (        ) × 30= คะแนนท่ีได้ในตอนท่ี 4 

      16 
รวมทัง้สิน้ (100 คะแนน) ก+ข+ค+ง  

 
 
 


