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คาํนํา 
 

 คูมือการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
สายงานนิเทศการศึกษา จัดทําข้ึนเพื่อใหคณะกรรมการประเมินและผูที่เกี่ยวของไดใชเปนคูมือ 
ในการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 ดานความรู
ความสามารถ  และดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ไดอยางถูกตอง 
 

 คูมือการประเมินนี้ ประกอบดวยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด  ที่ ศธ 0206.4/ ว 17  

ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  แบบเสนอขอรับการประเมินฯ  แบบรายงานดานที่ 1 และ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งคําชี้แจงการประเมิน  คําอธิบายรายการและตัวบงชี้  กรอบการประเมิน 

และแบบประเมินแตละดาน พรอมแบบรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
 

 สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา  และ 
รวมระดมความคิดเห็นอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดทําคูมือการประเมินขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และขอบคุณเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ที่ไดรวมกันดําเนินงานอยางเขมแข็ง  ทําใหไดคูมือการประเมินที่มีความสมบูรณ  สามารถใชในการประเมิน
ไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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คําชี้แจง 
 

 คูมือการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมี วิทยฐานะและ 
เลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1.  หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและ 
เลื่อนวิทยฐานะ  สายงานนิเทศการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว 17  

ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  รวมทั้งแบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงานดานที่ 1 และแบบ
รายงานดานที่ 3  

 2.  การประเมินดานที่  1 ดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ประกอบดวย  คําชี้แจงการประเมิน  คําอธิบายตัวบงชี้  กรอบการประเมิน  แบบประเมิน   

แบบสรุปผลการประเมนิและแบบรายงานที่เกี่ยวของ 
 3.  การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ประกอบดวย คําชี้แจงการประเมิน  

คําอธิบายตัวบงชี้   กรอบการประเมิน   แบบประเมิน   แบบสรุปผลการประเมินและ 
แบบรายงานที่เกี่ยวของ 
     4.  การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  คําชี้แจงการประเมิน  

คําอธิบายรายการและตัวบงชี้  กรอบการประเมิน  แบบประเมิน  แบบสรุปผลการประเมินและ 
แบบรายงานที่เกี่ยวของ 

5.  แบบสรุปผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง  
และแบบรายงานสํานักงาน ก.ค.ศ. 
  หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ 
เลื่อนวิทยฐานะ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552               

สายงานนิเทศการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก  กําหนดใหมคีณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
 วิทยฐานะชํานาญการ ใหมีคณะกรรมการประเมินจํานวน 3 คน ทําการประเมินดานที่ 1 

ดานที่ 2 และดานที่ 3 พรอมกัน โดยประเมินจากเอกสารการรายงานของผูขอรับการประเมิน 

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมิน กรณีผลการประเมิน 

ดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการประเมินมีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถ
พัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

 

 

 



 

 

 สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด ดังนี้ 
           ชุดที่ 1  ทําหนาที่ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมิน 

ทั้ง 2 ดานพรอมกัน โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่
ปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมิน กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ไมผานเกณฑ  และ
คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

                   ชุดที่ 2  ทําหนาที่ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  สวนที่ 1  

ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และสวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ประเมินจํานวน 3 คนตอผูขอรับการประเมิน 1 ราย โดยประเมินจากเอกสารที่ผูขอรับการประเมินเสนอ
และนําผลการประเมินและขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 มาประกอบการพิจารณาดวย  ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได กรณีคณะกรรมการ
ชุดที่ 2  พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  ผูขอรับการประเมินจะตองมีผลการประเมิน 

ผานเกณฑจากกรรมการไมนอยกวา  2 ใน 3 คน ดวย   
 การปรับปรุงสวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองเปนกรณี 

ที่ผูขอรับการประเมินชี้แจงขอมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/4) ยังไมชัดเจนเทานั้น   

ไมสามารถใหปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา แตอาจให 
ผูขอรับการประเมินชี้แจงใหชดัเจน  และหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมได 

 การปรับปรุงสวนท่ี 2  ผลงานทางวิชาการ ตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได   

   การปรับปรุงดานที่ 3 ทั้ง 2 สวน  สามารถปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1  

ใหปรับปรุงภายในเวลา 6 เดือน เมื่อปรับปรุงแลว หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาเห็นวา 
ผูขอรับการประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต อาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน
เวลา 3 เดือน 

 ทั้งนี้  การปรับปรุงดานที่ 3 ทั้ง  2  สวน ของผูขอรับการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

ตองเปนกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุงไดเทานั้น 
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
มีวทิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานนเิทศการศึกษา 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด  ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) 

 

วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

อางถึง    (1) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 
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สิ่งที่สงมาดวย (1) หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ  
   จํานวน 1 ชุด 

   (2) แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและ 
       เลือ่นวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 
   (3)  แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและ 
       เลือ่นวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 

 

ตามหนังสือท่ีอางถึง สาํนักงาน ก.ค.ศ.ไดแจงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวทิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหหนวยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ น้ัน 

 

ก.ค.ศ.ไดพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะดังกลาวแลวเห็นวาเพ่ือใหการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงมีมติ ดังน้ี 

1. ยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือท่ีอางถงึ (1) - (5)  

/2. กําหนดหลักเกณฑ... 
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2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ 

เลื่อนวิทยฐานะ ตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมน้ี โดยใหถอืปฏิบัติ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
3. สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหนังสือท่ีอางถึง (1) และ (2) และอยูในระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

 
 

 

 

ภารกิจระบบตําแหนงและวิทยฐานะที่ 2  
โทร. 0 2280 2821, 0 2280 2831, 0 2280 1017 
โทรสาร 0 2280 1029  0 2280 1095 
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 
หลักเกณฑ 
 1. ผูขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่ง
หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2  ป นบัถึงวันที่ยื่นคําขอ  

  1.2 มีภาระงานนิเทศการศกึษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผดิชอบดานการนเิทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   

    สวนที่ 2 คํารบัรองของผูบงัคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพืน้ที่
การศกึษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา การจัดทํา 
การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห สังเคราะหและ 
การวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
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  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ไดแก ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

3. การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได  

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4. การประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน 

ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับคําขอ 

 5. เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  5.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก

กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 

  5.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย 
ไมตํ่ากวารอยละ 65 

  5.3 ดานที่  3  ดานผลการปฏิบั ติงาน  ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  

ไมตํ่ากวารอยละ 65  

  กรณีคณะกรรมการประเมนิดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวาผลการประเมิน
อยูในวิสยัที่สามารถพฒันาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

 6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ   
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ 

คําขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ       
      กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม  ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
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 7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใดแลว  
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 

 8 .  สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ  
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังดวย 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้งโดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบญัชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ถงึสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  

ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  

เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 

 2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3  คือ 
ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผูขอรับการประเมนิ  ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสม จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน 

จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 
  4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 

   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา  15 วัน  นับแตวันที่
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
 

- 8 - 



 

 

  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินได พัฒนาแลว  ใหสงหนังสือแจงรายละเอียด 

ที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลว เห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา  
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการ ภายในเวลา 3 เดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธกีารขอ 3 

  4.5 กรณี ผูขอรับการประเมินไมส งรายละเอียดการพัฒนาตามขอสัง เกต 

ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ ์  
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ 

และใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการประเมินทราบ  

  4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง  3 ดาน  ผานเกณฑที่  ก .ค .ศ .กําหนด  ให เสนอ 

 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  

 5. การแตงต้ังใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  
   กรณี  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมั ติ  ให ผูมี อํานาจตามมาตรา  53  

สัง่แตงต้ังใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 สําหรับผูที่รับ
เงินเดือนต่ํากวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ. 2 จะแตงต้ังไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ. 2 

ไมเกิน 1 ข้ัน  และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต 
วันออกคําสั่ง 
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ และเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ  และเรงรัดการดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

 

หลักเกณฑ 
 1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดาํรงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ หรือ           
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป  นับถึง
วันที่ยื่นคําขอ  

  1.2 มภีาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผดิชอบดานการนเิทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   

    สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่ เกี่ยวของกับการศึกษา  
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  ก .ค .ศ .ใหการรับรอง  การประมวลความรู เกี่ยวกับ 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบติังาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจากผลที่เกิดกับ
ครู  ผู เรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณาจาก 
การปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุงหมาย
ในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจาก
ผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและ 
ตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย
ไมตํ่ากวารอยละ 70 
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  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองไดคะแนน   

ไมตํ่ากวารอยละ 65  

   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 

   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที ่1 และสวนที ่2  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการชุดที่ 1  

มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมิน 

พัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบั ติงาน ซึ่งประกอบดวย  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  และผลงาน 

ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุงได 
ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  

 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ 

คําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 

 6.  ผูที่จะไดรับการแตงต้ังให เลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิ เทศกชํานาญการพิ เศษ  

จะตองผานการพัฒนากอนแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

 7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว  
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 

 8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย  และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอผูบังคับบญัชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
       กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  

ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน   เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว เสนอผูบัง คับบัญชาตามลําดับ  

ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

 2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุ ฒิ 

นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศก
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน 

จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ต้ังผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ และ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหน่ึงรายใหมีกรรมการประเมินสามคน
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 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  

                      4.1  ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  

ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยใหคณะกรรมการ
บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวใน
แบบประเมินดวย 

   4.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และ
ผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป 

      4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน นับแต
วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 

การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน 

นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน  นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับการ
ประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่ พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อ เสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศกึษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 

 

 

- 14 - 



 

   

  4.6 กรณี ผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสัง เกต 

ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ ์  
                4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และมีผลการประเมิน
ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาไมอนุมัติ และใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการประเมินทราบ  

 5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏบิัติงาน  

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมิน 

ดานที่ 1 และดานที่ 2  และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบ 

การพิจารณาดวย   
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่  2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  

ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ใหปรับปรุง
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น  สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง 
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ  

        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมกีารปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ 

        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 

ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและหรือ
ผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   

  5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
และขอสังเกตของคณะกรรมการใหผูขอรับการประเมินทราบ   

 6. การแตงต้ังเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ  

  กรณี  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่ การ ศึกษามีม ติอนุมั ติ  และผู ขอรับการประเมิน 

ผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาข้ันตํ่า   
ของอันดับ คศ. 3 จะแตงต้ังไดเมื่อไดรับเงินเดือนตํ่ากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ข้ัน  และ 
สงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสาํนักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบั ติงาน (ด านที่  3) หากดํ าเนินการ 
ไมแลวเสร็จ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธกีาร 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

 

หลักเกณฑ 
 1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ  

หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 3 ป           
หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

  1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผดิชอบดานการนเิทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   

    สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา การจัดทํา 
การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห สังเคราะห 
และการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา  

   

 

 

 

 

- 17 - 



 

 

    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  ก .ค .ศ .ใหการรับรอง  การประมวลความรู เกี่ยวกับ 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบติังาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่  1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา   พิจารณาจาก 

ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุงหมาย
ในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 

ผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับ
การประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75 
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  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย
ไมตํ่ากวารอยละ 75 

  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่  1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  ตองไดคะแนน   

ไมตํ่ากวารอยละ 70 

   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 

   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่  1 และสวนที่  2  ตองไดคะแนนไม ตํ่ากวา 
รอยละ 75 

    กรณีที่การประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการ 
ชุดที่  1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับ 

การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบั ติงาน ซึ่งประกอบดวย  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  และผลงาน 

ทางวิชาการอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  

ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  

 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สาํนักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มกีารพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมติัได 
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวน
สมบูรณครั้งหลังสุด 

 6. ผูที่จะไดรับการแตงต้ังใหเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จะตองผาน 

การพัฒนากอนแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

 7.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย  และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอพรอมทั้ง
ผลการปฏิบั ติ งาน  (ด านที่  3)  ซึ่ ง เปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบงัคับบัญชาตามลําดับถงึสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  

ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบั งคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว เสนอผูบั ง คับบัญชาตามลําดับ  

ถึงสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน 

ทางวิชาการกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในการกลั่นกรองดังกลาว อาจตั้งกรรมการขึ้นเพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 
 4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

     4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒิ 

นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และ
ศึกษานิเทศกนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของ 
ผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 
  4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

   ให ก.ค.ศ. ต้ังผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน
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 5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  

                       5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  

ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยใหคณะกรรมการ
บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมิน 

ไวในแบบประเมินดวย 
   5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่  ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และ
ผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่  1  ใหสาํนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการตอไป 

    5.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา 15 วัน นับแต
วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
    เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 

การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

       5.4  กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรให 
มกีารพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา  15 วัน 

นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่  1  ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน  นบัแตวันที่ไดรับแจง 
       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่  1  และหรือดานที่  2  แลว  ให ผูขอ 

รับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

          5.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม   

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1 

 

 

- 21 - 



 

 

  5.6 กรณี ผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสัง เกต 

ภายในเวลาที่กาํหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ ์  
                5.7 กรณี ผู ขอรับการประเมินได พัฒนาด านที่  1 และหรือด านที่  2  แล ว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
ใหผูขอรับการประเมินทราบ  

 6. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  

     ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 

และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย   
  6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  

ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใหปรับปรุง 
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต
ของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.  มีมติใหปรับปรุง   
ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ  

        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ 

การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

  6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 

ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและ 
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  
ถือวาสละสิทธิ์   
  6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงต้ังตอไป  

  6.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป  

 7. การแตงต้ังเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

     กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงต้ังแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ และใหไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ. 4 จะแตงต้ังได 
เมื่อไดรับเงินเดือนตํ่ากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ. 4 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด    
ใหสาํนักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นบัแตวันออกคําสั่ง  

8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่สํานักงาน 

ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหแจงผูขอ 

รับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธกีาร 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

หลักเกณฑ 
 1. ผูทีข่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
   1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือ 
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

   1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
   1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษา  
และการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นบัถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   

    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่ เกี่ยวของกับการศึกษา  
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
                                       สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  ก .ค .ศ .ใหการรับรอง  การประมวลความรู เกี่ยวกับ 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
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  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบติังาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  พิจารณาจาก 
ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุงหมาย
ในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ 
การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และ
อาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  

3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 80 

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย
ไมตํ่ากวารอยละ 80 

  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองไดคะแนน     

ไมตํ่ากวารอยละ 75 

   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75  

   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 
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กรณีที่การประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบั ติงาน ซึ่งประกอบดวย  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  และผลงาน 

ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 

6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 

 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชีย่วชาญพิเศษ  

ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ มผีลไมกอนวันที่สาํนักงาน ก.ค.ศ.ไดรบัคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวน
สมบูรณครั้งหลังสุด 

 6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 

  7. สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังดวย 
 

วิธีการ 
 1.  ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอพรอม
ทั้ งผลการปฏิบั ติงาน (ดานที่  3) ซึ่ งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบงัคับบัญชาตามลําดับถงึสํานักงาน ก.ค.ศ.   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  

ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบั งคับบัญชาชั้นตน เพื่ อตรวจสอบและรับรองแลว เสนอผูบั ง คับบัญชาตามลํ าดับ  

ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
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3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

   ให ก.ค.ศ. ต้ังผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ จํานวน 3 คน  เปนคณะกรรมการ
ประเมิน 

  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

   ให ก.ค.ศ. ต้ังผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทีจ่ะ
ตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหน่ึงรายใหมีกรรมการประเมินสามคน 

 4.  การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 

  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน   

โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ ง 2 ดาน ผานเกณฑที่  ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 

พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่3)  

ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  

เพื่อดําเนินการตอไป   

  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสยัท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 

ภายในเวลา 3 เดือน นบัแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
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   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลวใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

  4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม             

ให ก.ค.ศ.  ต้ังกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธกีารขอ 3.1 

  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา
ที่กาํหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ ์ 

 4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมีผลการประเมิน
ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไมอนุมัติ และ 
ใหสาํนักงาน ก.ค.ศ. แจงผลการพิจารณาใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  

  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และ
ดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย   
  5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  

ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใหปรับปรุง 
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต
ของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุง   
ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สาํนักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ 

การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม            

ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา     
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  
ถือวาสละสิทธิ์ 

5.5  กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  ใหผูบงัคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยู
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูล 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ และ 
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงต้ังเปน 

วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ได ตองเปนผูที่ไดรับ
เงินเดือนตํ่ากวาข้ันตํ่าของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ข้ัน    

     เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  

ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
    5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ   

 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่สํานักงาน 

ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหแจงผูขอรับ
การประเมินทราบ  และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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ก.ค.ศ. 1 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวทิยฐานะชํานาญการ 

ทุกตําแหนง 
 

                        วิทยฐานะที่ขอ.................................................................................... 
                         สาขา/สาขาวชิา/กลุมสาระการเรียนรู................................................. 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................ 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี.......................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................. 
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
3.วุฒิสูงกวาปริญญาตรี........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
ตําแหนง....................................................... ตําแหนงเลขที่........................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน..................................................อําเภอ/เขต........................................... 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ข้ัน..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง ท่ีสําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป ตําแหนง 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......... 
2.4 เคยขอมีวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่...........เดือน..........................พ.ศ......... 
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3. การปฏิบัตงิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 

1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 

2) จาํนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห  
3) ปฏิบัติหนาที่ครูท่ีปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 

4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 

5) หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  (ถามี) 
สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 

1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นเิทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นเิทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน 

               บางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบัต ิ สถานที่ปฏิบัตงิาน 
ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 

ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. 
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    

    

    

3) หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จาํนวน 1 ชุด ไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานท่ี 2  ดานความรูความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนา
ตนเองตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส่ือ/
นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ  
เปนตน โดยเก็บไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบัิตงิาน 

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  โดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทาํเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด   

พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหวัขอ  ดังนี้ 
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สายงานการสอน 

1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู เ รียน  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมิน  และหรือ 
ผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 

     ผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ท่ีครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณและ
จิตใจ สังคม และสติปญญา แทนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบของวิชา 
ท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 

ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงานผล 

การพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม แทน  

โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา วาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด และอยางไร 
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) 

2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

3)  ขอมูลอ่ืน ๆ  ไดแก ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
สายงานบริหารสถานศึกษา  

1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน  

2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคณุภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
3)  ขอมูลอ่ืน ๆ  ไดแก ปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงาน ท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
สายงานนิเทศการศึกษา 

1) ผลท่ีเกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับการประเมิน 

 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

 (.....................................................) 

                                                                 ตําแหนง................................................. 
                                                                 วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ................... 
 

 

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ

(.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 

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

             (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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ก.ค.ศ. 1/1 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 
 

ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.............................................................. 
                                  สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู................................................. 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล........................................................ 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................... 
2. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................... 
3. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................. 

ตําแหนง................................. วทิยฐานะ...........................................ตําแหนงเลขที่.......................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................... 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ข้ัน..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง/วิทยฐานะ ท่ีสําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป ตาํแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .........  

2.4 เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน................พ.ศ.......... 
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3. การปฏิบัตงิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 

1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 

2) จาํนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูท่ีปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 

4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 

5) หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นเิทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน   

              บางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบัต ิ สถานที่ปฏิบัตงิาน 
ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 

ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. 
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    

    

    

 3) หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จาํนวน 1 ชุด ไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) ส่ือ/
นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ  
เปนตน โดยเก็บไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบัิตงิาน  

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบ 

เอกสารหลกัฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ  ดังนี้ 
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สายงานการสอน รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/1 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ 
ผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
 ผูขอรับการประเมินที่สอนในระดับปฐมวัย  ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ท่ีครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
และจิตใจ  สังคม  และสติปญญา แทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบของวิชา 
ท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ  

 ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงาน 

ผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม แทน 

โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา  วาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด และอยางไร 
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ  
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น..................................................................................... 

3. .............................................................................................................................                              

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................. 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................... 

3. .......................................................................................................................... 

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 (สําหรับสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา)  
              และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (สําหรับสํานกังาน กศน.) 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศกึษา และหนวยงาน  

สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................. 

3. .......................................................................................................................... 
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สายงานนิเทศการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 

สวนท่ี 1 ผลท่ีเกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น.................................................................................. 

3. .......................................................................................................................... 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับการประเมิน 

 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 (.................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 

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

       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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ก.ค.ศ. 2 

แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 
 (ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 

ขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ....................................................... 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ................................................................นามสกุล............................................................................. 
ตําแหนง ..................................วทิยฐานะ........................................................ตําแหนงเลขที่................. 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................อําเภอ/เขต........................................................................... 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ........................................................ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ข้ัน..............................บาท 

2.   ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถงึความเปนผูมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

      และรวบรวมเอกสารหลักฐานอางองิไวท่ีสถานที่ปฏบัิติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  ดังนี ้
1.  การมีวินัย  

1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม  

 (ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรบัและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาผูอ่ืน)  

1.2 การรักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนงหนาท่ีราชการ การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืนและผลงาน
เปนที่ปรากฏ  เปนแบบอยางที่ดี)                  

1.3  การตรงตอเวลา  การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ

อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        
1.4   ความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัตหินาท่ี การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย  สุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี
ผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง  ชมเชย)         
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1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้าํใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ )                 

2. การประพฤติปฏบัิตตินเปนแบบอยางทีด่ี 
2.1 ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  

คุมคา  มีประสิทธิภาพ 

(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไป
เปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได)              

2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัตตินตามหลักศาสนา 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน) 

2.3 การยึดมั่นในหลักนิตธิรรม  ยนืหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง 

ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวางตัว
เปนกลางทางการเมอืง 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  การมีสวนรวม
สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 

(ใหระบุจาํนวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกีย่วกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม) 

3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม  ท่ีแสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)       

3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 

3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการ 

ไดถูกตองเหมาะสม  และสามารถพัฒนาผูอ่ืนจนไดผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่องในเรื่องดังกลาวได)    
3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)       
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3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผล 
ตอการดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยอง  ชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 

4.  ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ  

4.1 การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอยางสรางสรรค 
(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการ การนํามาปรับใช

ใหเกิดประโยชน  การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน โดยระบุช่ือ
กิจกรรมดังกลาวดวย ) 

4.2 การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 

(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค ความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
4.3 การมีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่การศึกษา
การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนาํทางวิชาการแกผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ )    

4.4 การรักษาชื่อเสียง  ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ  

และการยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และการมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืน)         

4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดี แกผูเรียน ชุมชน  สังคม  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน  

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.1 การเอาใจใส ถายทอด ความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริมการแสวงหาความรู
โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง โดยมีผลงาน
ปรากฏอยางตอเนื่อง)      

5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ  
เทาเทียมกัน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ  เทาเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกลาวดวย)      
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5.3  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี   

 (ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได )      
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 

 (ใหอธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  การไดรับการยกยอง ชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)   

5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวมอยางทุมเท 

และเสียสละจนสําเร็จ  เกิดประโยชนตอสวนรวม  และไดรับการยกยอง) 
               

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

(ลงชื่อ)............................................ผูขอรับการประเมิน 

 (.............................................)  

                                                                               ตําแหนง.................................................. 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...................... 
 
                                                                                                          

(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง 
(.............................................)  

                                                                               ตําแหนง................................................................. 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........................ 

      ผูบังคับบญัชา 
 

(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง 
     (.............................................)  

                                                                               ตําแหนง................................................................. 
                                                                               วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........................ 

                                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพืน้ท่ีการศึกษา/สํานักงาน กศน. 
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ก.ค.ศ. 3 

แบบรายงานผลการปฏิบติังาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
สายงานนิเทศการศึกษา 

 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง ............................................ ตําแหนงเลขที่.......................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................................. อําเภอ/เขต........................................... 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................สวนราชการ......................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ข้ัน..............................บาท 

2. ผลการปฏิบัตงิาน (ดานที่ 3)  

 ใหรายงานขอมูลตามหัวขอท่ีกาํหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาคณุภาพการนเิทศการศึกษา 
   1.1   ผลท่ีเกิดกับครู  

  1.1.1 คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู 
   (ใหรายงานวาครูสามารถนําผลที่เกิดจากการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน 

ไปพัฒนาการจดัการเรียนรู ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาตแิละมาตรฐานการเรียนรูอยางไร  
และเปนไปอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจกัษ หรือไม อยางไร) 
  1.1.2  ความพึงพอใจของครู 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการสํารวจความพึงพอใจของครูกลุมเปาหมาย
ท้ังหมดที่มีตอกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน จํานวน......................คน โดยมี 
ผลการประเมินความพึงพอใจในปปจจุบัน  ดังนี้ 
  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

    สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน........................ คน    

คิดเปนรอยละ..................................  
1.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

          สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน...................................................สถานศึกษา 
          มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวาปท่ีผานมาจํานวน............................สถานศึกษา 
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1.3  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา  
   1.3.1  สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

   ใหรายงานวาสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายไดนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผลการปฏิบัติท่ีดีเลิศอยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษา 
ท่ีเปนกลุมเปาหมายจํานวน.........................................สถานศึกษา  นําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบัติท่ีดีเลิศ  จํานวน......................สถานศึกษา
คิดเปนรอยละ................... 

 1.3.2  สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 

    ใหรายงานวาสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ยอมรับอยางไร  
และในปปจจบัุนสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ยอมรับ 

          ในระดบัประเทศหรือระดับสากล   จํานวน ................. สถานศึกษา 
                 ในระดับเขตตรวจราชการหรือในระดบัภาค จํานวน ..................สถานศึกษา 
                 ในระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรอืสถาบันการอาชีวศึกษา 
      หรือระดับจังหวดั     จํานวน ..................สถานศึกษา            
 ในระดบัสถานศึกษา    จํานวน ...................สถานศึกษา 

1.4  ผลท่ีเกิดกบัระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                       1.4.1  การจัดการศกึษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

 (ใหรายงานวาสถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

อยางกวางขวางและเปนแบบอยางไดโดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจนอยางไร) 
1.4.2  ความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชน 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชนที่มีตอ
กระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน   จํานวน......................คน โดยมีผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในปปจจุบัน  ดังนี้ 
  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
   มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน..........................คน    

คิดเปนรอยละ..................................  
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 2.  รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศกึษา  ตามหัวขอดงันี ้
2.1  ปญหาและขอบเขตของปญหา  
2.2  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา  
2.3  การนํารูปแบบเทคนิควธีิการแกปญหาหรือพัฒนาไปใชในการแกปญหาหรือพฒันา    
        และผลที่เกิดขึ้น  

2.4  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
   (ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 

 (.....................................................) 

ตําแหนง................................................. 
วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ......................... 

 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

                                                          ลงชื่อ...................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                  (.....................................................) 

                                                          ตําแหนง................................................. 
                                                          วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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ก.ค.ศ. 3/4 

แบบรายงานผลการปฏิบติังาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

  ช่ือ...................................................... นามสกุล................................................................................. 
 ตําแหนง .............................................ตําแหนงเลขที่........................................................................ 
 วิทยฐานะ.......................................................................................................................................... 
หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน.................................................อําเภอ/เขต....................................... 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ข้ัน..............................บาท 

ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ............................................................................................................ 
2. ผลการปฏิบัตงิาน (ดานที่ 3) มีดงันี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 
      สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  

 1.  ผลท่ีเกิดกบัครู  
1.1  คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู 

 (ใหรายงานวาครูสามารถนําผลที่เกิดจากการนิเทศการศกึษาของผูขอรับการประเมิน  

ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรูอยางไร และ
เปนไปอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจักษ หรือไม อยางไร) 

  1.2  ความพึงพอใจของครู 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการสํารวจความพึงพอใจของครูกลุมเปาหมาย

ท้ังหมดที่มีตอกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน       จํานวน......................คน โดยมีผล 
การประเมินความพึงพอใจในปปจจุบัน  ดังนี้ 

 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน...........................คน    

คิดเปนรอยละ..................................  
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 2.  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

        สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน...................................................สถานศึกษา 
         มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวาปท่ีผานมาจํานวน............................สถานศึกษา 

 3.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา  
3.1  สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ใหรายงานวาสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายไดนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผลการปฏิบัติท่ีดีเลิศอยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษา 
ท่ีเปนกลุมเปาหมายจํานวน.........................................สถานศึกษา  นําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบัติท่ีดีเลิศจํานวน......................สถานศึกษา
คิดเปนรอยละ................... 

 3.2  สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 

 ใหรายงานวาสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับ
อยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ยอมรับ 

     ในระดบัประเทศหรือระดับสากล   จํานวน ................. สถานศึกษา 
               ในระดับเขตตรวจราชการหรือในระดับภาค              จํานวน ..................สถานศึกษา 
               ในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาหรอืสถาบันการอาชีวศึกษา 
      หรือระดับจังหวดั     จํานวน ..................สถานศึกษา            
 ในระดบัสถานศึกษา    จํานวน ...................สถานศึกษา 

 4.  ผลท่ีเกิดกบัระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.1  การจัดการศกึษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

   (ใหรายงานวาสถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

อยางกวางขวางและเปนแบบอยางไดโดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจนอยางไร) 
 4.2  ความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชน 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ สํารวจความพึงพอใจของผูปกครอง  
และชุมชนที่มีตอกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน   จํานวน......................คน โดยมีผล 
การประเมินความพึงพอใจในปปจจุบัน ดังนี้ 

 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  สรุป  รวมความพงึพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน............................คน    

คิดเปนรอยละ..................................  
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สวนท่ี 2  ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  

1.  เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้
        1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวิจยัและพฒันา)............................................................... 
   2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น....................................................................................... 

   3. ..............................................................................................................................       

 2.  ลักษณะการจัดทํา 
         จดัทําแตผูเดียว  จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
         จดัทํารวมกับผูอ่ืนในรปูคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน....................รายการ  
         ไดแก............................................................................................................... 

 3.  การนาํผลงานทางวิชาการไปใช     
  (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนาํไปใชอยางไร เมื่อใด)      

 4.  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 (ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรท่ีใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ

เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน 

    หรือใหมีวทิยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงข้ึน  

 มี     

  1. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 

            ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ......................................................................... 
               เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
 2. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 

            ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ......................................................................... 
               เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
 3. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 

            ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ......................................................................... 
               เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 
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4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ท่ีเคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
    หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     

ช่ือวิจัย..................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................. 
ช่ือวิทยานพินธ.....................................................เมื่อ (พ.ศ.).............................. 
ไมมี 

   

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

                                                        ลงชื่อ.....................................................ผูขอรับการประเมิน 

                                                                  (.....................................................) 

                                                        ตําแหนง................................................. 
                                                        วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 

 

 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

                                                          ลงชื่อ...................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                  (.....................................................) 

                                                          ตําแหนง................................................. 
                                                          วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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การประเมินดานที่ 1 

ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

(สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

คาํชี้แจงการประเมนิดานที่ 1   

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 

การประเมินดานที่  1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  

มอีงคประกอบการประเมิน  เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
1. องคประกอบการประเมิน 

    การประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 5 ตอน จํานวน 25 ตัวบงชี้ ดงันี้ 
ตอนที่ 1  การมีวินัย ( 20  คะแนน ) มีจํานวน  5  ตัวบงชี้ 
ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (20  คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้  
ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  ( 20  คะแนน ) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้  
ตอนที่ 4  ความรักและศรทัธาในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้  
ตอนที่ 5  ความรับผดิชอบในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจํานวน 5 ตัวบงชี ้

2. เกณฑการใหคะแนน 

กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4   

ระดับ 3 ระดับ 2  และระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน  ดังนี้ 
 

 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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3.  เกณฑการตัดสิน 

3.1    ผูที่ผานการประเมินดานที่ 1 จะตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย 
ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 

2) วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 

3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75  

4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 80 

3.2  กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1 

มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาได ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนจาก
คณะกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 60 

2) วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 

3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 

4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75 

4. วิธีการประเมิน 

      4.1 ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 1 (ก.ค.ศ.4 และ ก.ค.ศ.5)  

ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 1  และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 1  ทั้งนี้  แบบประเมิน
ดังกลาว ใชประเมินไดทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ 

4.2  ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ 
เอกสาร หลักฐาน  แหลงขอมูลท่ีแสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เชน ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เอกสาร  หลักฐานที่แสดงการมีสวนรวม    
ในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนตน รวมทั้งใชวิธีการประเมิน 

ในรูปแบบตาง ๆ  ท่ีเหมาะสม  เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน  

ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  ผูรับบริการ  และผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนนตามพฤติกรรม 
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และหรือหลักฐานรองรอยท่ีปรากฏในแตละตัวบงชี ้ โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ที่สอดคลองกับหลักฐาน รองรอย  และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะทอนพฤติกรรม
การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก
การประเมินดานที่ 1 (ก.ค.ศ. 4) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนน
ลงในตารางทายแบบ ก.ค.ศ.4 พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย 

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 

  4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.5       

ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่1) และหรือครั้งที่ 3 

(หลังจากการพัฒนาครั้งที่2)  แลวแตกรณี 
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย 
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คาํอธิบายตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ทกุตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
 

 

  ในการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ไดกําหนดรายการประเมินเปน 5 ตอน ๆ ละ 5 ตัวบงชี้ และในแตละตัวบงชี้ มีเกณฑการใหคะแนน 

ตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอย โดยกําหนดใหผูขอรับการประเมินรายงาน
พฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวม
เอกสารหลักฐานอางอิงไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินดังนี้ 
    ตอนที่ 1  การมีวินัย  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้ 1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  

ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับ       

และถือปฏิบัติตามกฎ  กติกา  มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดีงามของสังคม               

การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ตัวบงชี้  1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษา
และเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ    
การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี                  

ตัวบงชี้ 1.3  การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ
อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง    

ตัวบงชี้  1.4  ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การรักษาผลประโยชน            
ของทางราชการ และไมมีผลประโยชนทับซอน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการและไมมีผลประโยชนทับซอน  

การไดรับการยกยอง ชมเชย         
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ตัวบงชี้  1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผตอเพ่ือนรวมงาน  

องคกร และชุมชน หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืน   

ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรบัจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ                 

          ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้  2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ 
ของงานโดยยึดหลักประหยัด  คุมคา มปีระสิทธภิาพ หมายถึง  การปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ  
เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไปพัฒนาผูอ่ืนได              

ตัวบงชี้ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตน  

ตามหลักศาสนา  หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชย  และมีสวนรวมและ
เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

  ตัวบงชี้  2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม             

และชอบดวยกฎหมาย หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 

ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

  ตัวบงชี้  2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลางทางการเมือง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิ
และหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ     

การเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย        
  ตัวบงชี้ 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม หมายถึง      

การมีกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 

        ตอนที่ 3  การดํารงชีวติอยางเหมาะสม  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   
       ตัวบงชี้ 3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  

การมีพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
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       ตัวบงชี้  3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง 

        ตัวบงชี้  3.3   การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไป
ดวยความถูกตอง หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและ
ของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอ่ืนในเรื่องดังกลาวได    

  ตัวบงชี้  3.4  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาที่ 
หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน        

  ตัวบงชี้  3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม หมายถึง  การมีพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับ
การยกยองชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

 ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้  4.1 การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและ          
ทางวิชาการอยางสรางสรรค  หมายถึง  การมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและ
วิชาการ การนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอื่นโดยระบุชือ่กิจกรรมดังกลาวดวย 

  ตัวบงชี้  4.2  การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางาน   

ในวิชาชีพ หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในวิชาชพีจนสําเร็จและเปนตัวอยางได       

  ตัวบงชี้  4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ หมายถึง การมี
บทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา การมีสวนรวม
ในการพัฒนาเสริมสรางผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ    
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  ตัวบงชี ้ 4.4  การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักด์ิศรแีหงวชิาชีพและการยกยอง              
เชิดชูเกียรติ หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปอง
ศกัดิ์ศรีแหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดาํเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  

และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน         

  ตัวบงชี้  4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน  สังคม หมายถึง  
การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม 

ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย 

 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
  ตัวบงชี้ 5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู          

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส  ถายทอด
ความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตอ 
งานในหนาที่และไดรับการยกยอง โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง      

  ตัวบงชี้  5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผู เรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถ             
ตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน  หมายถึง  การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ   

เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย      
      ตัวบงชี้  5.3  การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา  

งานในหนาที่   หมายถึง  การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรม  ในการพัฒนา
งานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตวัอยางได      

     ตัวบงชี้  5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
แบบแผน พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การไดรับการยกยอง ชมเชย ในระดับจังหวัด/

เขตพื้นที่การศึกษา/คุรสุภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น   

      ตัวบงชี้  5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม หมายถึง   
พฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง 
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กรอบการประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

ตอนที่ 1 การมีวินัย 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

1. การมีวินัย (20 คะแนน) 1.1 การมีวินยัในตนเอง ยอมรับและ 
       ถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    

       ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 

       อันดีงามของสังคม (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ   

                กตกิา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และ  
                  แบบแผนอนัดีงามของสงัคม เปนแบบอยางท่ีดี   
                 และเปนผูนําในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่น 

                ในดานนี้     
ระดับ  3   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ       

                กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  

                  อันดงีามของสังคม เปนแบบอยางท่ีดีและ 
                 มีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี ้
ระดับ 2    มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  

                 กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  

                 อันดีงามของสังคม เปนแบบอยางท่ีดี  
ระดับ 1    มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ    

                  กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  

                  อันดงีามของสังคม 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน   

-   คํารับรองของผูบังคับบัญชา   
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 

    วาผูขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 

    ของตนเองไดในระดับใด   

-   หลักฐานทีแ่สดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ  

     และถือปฏิบัติตามกฎ กตกิา มารยาท    

     ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม 

     ของสังคม เชน แผนงาน/โครงการ/  
     คําส่ังแตงตั้ง ฯลฯ 

-   เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัย 
ในตําแหนงหนาที่ราชการ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผนของทางราชการ 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง 
                หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
                ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
                และมีสวนรวมเสรมิสรางวินยัแกผูอ่ืน 

                มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี

ระดับ 3   รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง 
                หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย   
                ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ  
                มีสวนรวมเสริมสรางวินยัแกผูอ่ืน      

ระดับ  2  รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง 
                หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
                ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   
ระดับ 1   ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

- ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หลักฐานการ 
   มีสวนรวมในการเสริมสรางวินยั คุณธรรม    

   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

-   เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 1.3  การตรงตอเวลา การอุทิศเวลา  
       ใหแกทางราชการและผูเรียน 

       อยางตอเนื่อง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ     

               มอบหมายไดสําเร็จ และอุทิศเวลาอยาง  
               ตอเนื่อง     
ระดับ 3   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ  

               มอบหมายไดสําเร็จ และอุทิศเวลา                      
ระดับ 2  ตรงตอเวลา และปฏบัิติงานตามที่ไดรับ  

               มอบหมาย     
ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกต ิ                        

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

 - หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/ 

 การเขารวมประชุมฯ 

 - หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการไดรับ   

   มอบหมายภารกิจที่ตองอุทิศเวลา และผลงาน 

   จากการอุทิศเวลา เชน การสอนซอมเสริม 

   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ 
   รวมกิจกรรมในวนัหยุด                 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 1.4  ความซื่อสัตย สุจริต 

       ในการปฏบัิติหนาที ่
       การรักษาผลประโยชน 
       ของทางราชการ   
       และไมมีผลประโยชนทับซอน 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4     ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

                  รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
                 ไมมีผลประโยชนทับซอน 

                  และไดรับการยกยอง ชมเชย            
 ระดับ 3     ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

                  รักษาผลประโยชนของทางราชการ   
ระดับ 2     ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต     

 ระดับ 1     ไมเคยถูกลงโทษ                        

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในดานนี ้ 
-   หลักฐานทีแ่สดงถึงความซื่อสัตย สุจริต  

    การรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
    และไมมีผลประโยชนทับซอน  

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ําใจ   
       เอื้อเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนรวมงาน   

       องคกร และชุมชน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4    มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 

                  ไดอยางราบรื่น และประสบความสําเร็จ   
                  จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 

                  หรือองคกรที่เกี่ยวของ          
  ระดับ 3   มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

                  ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
 ระดับ 2   ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ 

                  ประสบความสําเร็จ 
  ระดับ 1   สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-   เอกสารหลกัฐาน  เชน  คําส่ัง/หนังสือเชิญ/ 

    หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ   
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน การทาํงาน  

   รวมกันในชมุชน   ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ด ี  

รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

2. การประพฤติปฏบัิตติน   

    เปนแบบอยางที่ด ี  

    (20 คะแนน) 

2.1  ความอุตสาหะ ขยัน อดทน  

       มุงมั่นและรับผิดชอบตอ  
       ผลสัมฤทธ์ิของงาน  

       โดยยดึหลัก ประหยดั คุมคา  
       มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ  

                 และมีผลงานปรากฏชัดเจน และนาํไป 

              เปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได 
ระดับ 3   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ 

                และมีผลงานปรากฏชัดเจน 

ระดับ  2  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมีหลักฐาน 

             ท่ีปรากฏ เปนที่ยอมรับ 

ระดับ 1   ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง             
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ       
   คณะกรรมการสถานศึกษา*         

-   เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเห็นถึง 
     ผลการปฏิบัติงานทีเ่ปนผลมาจาก 

     ความอุตสาหะ ขยนั อดทน มุงมั่น 

     และรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน เชน    

    ช้ินงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง และ 
    คําส่ังตาง ๆ ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 2.2 การยึดมั่นในคณุธรรม   

       จริยธรรม  มีความศรัทธา  
       และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
        (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
             และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยาง  
             ท่ีดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม  

               เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

 ระดับ  3  ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
                 และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
                เปนแบบอยางที่ดไีดรับการยกยอง ชมเชย 
ระดับ  2  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา   
             ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี 
ระดับ 1   ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
               และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในดานนี ้ 
-  หลักฐานที่แสดงถึงการเปนผูยึดมั่นในคุณธรรม  

    จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม  

    ศาสนา และมีสวนรวมเสรมิสรางพัฒนาผูอ่ืน    

    เชน โครงการ/กจิกรรม/คําส่ังแตงตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย  ฯลฯ 
-  ภาพถาย การเขารวมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 2.3 การยึดมั่นในหลกันิติธรรม  

      ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกตอง  
      เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4   ยดึมัน่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 

                ไดรับการยกยอง ชมเชย และ 
                มีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้
 ระดับ 3   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 

                ไดรับการยกยอง ชมเชย 
ระดับ 2   ยึดมัน่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 

ระดับ 1   ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมกีรณถูีกลงโทษ   

                หรือวากลาวตกัเตอืนในดานนี ้

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา *  

   ท่ีเกีย่วกับการปฏิบัติตน โดยยดึในหลกันติิธรรม 

   ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม 

   และชอบดวยกฎหมาย 
-  เอกสารหลกัฐานที่แสดงใหเห็นถึง 
   การเปนผูยึดมั่นในหลกันิติธรรมยืนหยดักระทํา  
   ในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย  
    เชน  คําส่ัง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/   

    รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ      

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และวางตวัเปนกลาง 
ทางการเมือง (4 คะแนน) 

ระดับ  4    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย   
                 มีสวนรวมสงเสรมิ  สนับสนุนกิจกรรม 

                 ท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง วางตวัเปนกลาง 
                 ทางการเมืองและการวางรากฐาน 

                 ระบอบประชาธิปไตย       
ระดับ  3    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย   
                 มีสวนรวมสงเสรมิ สนับสนุนกจิกรรม  

                 ท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และวางตัว 
                  เปนกลางทางการเมือง                          
ระดับ  2    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย   
                  และสงเสริม สนับสนุน  กจิกรรมที่เกี่ยวของ  
                 กับการเลอืกตั้ง 
ระดับ  1    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา*  

- เอกสารหลกัฐาน  เชน  คําส่ัง/หนังสือเชิญ/

หนังสือขอบคุณ/กจิกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วฒิุบัตรฯ/รายงานการใชสิทธิ ฯลฯ      

- ภาพถายในการรวมกิจกรรมการสงเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 

- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

                 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษ  
       วัฒนธรรมไทย  
       และส่ิงแวดลอม (4 คะแนน) 

 

 ระดับ 4    จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

                 จํานวนมากกวา  8  กจิกรรม             

  ระดับ 3   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

                 จํานวน7-8 กิจกรรม                  

  ระดับ 2   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

                 จํานวน 5-6 กจิกรรม                  

  ระดับ 1   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

                จํานวน 3-4 กจิกรรม 

 

 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

  -  เอกสารหลักฐาน  เชน  ภาพถายในการรวม    

     กจิกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
     เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ฯลฯ          

  -  ตัวอยางกจิกรรม เชน  การประหยดัพลังงาน 

     การอนุรักษส่ิงแวดลอมการอนุรักษ 
     วัฒนธรรมไทย   กจิกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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 ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

3.  การดํารงชวิีตอยางเหมาะสม 

     (20 คะแนน) 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทาง 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง  

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
                การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
                6 พฤติกรรม/กจิกรรมขึ้นไป                  

 ระดับ 3   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง  
                การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
                5 พฤติกรรม/กจิกรรม                              

ระดับ 2   มีพฤติกรรมการดาํรงชีวิตที่แสดงถงึ 
                 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
                4 พฤติกรรม/กจิกรรม             

 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
                การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
                มาใช 3 พฤติกรรม/กจิกรรม                 

  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลกัฐาน/ประจกัษพยาน /ภาพถาย  
   สําเนาบัญชีเงินฝาก เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  

 การปลูกพืชผักสวนครัว การแตงกาย  
   การประหยดั  มัธยัสถ การอดออม ไมมีรายจาย  
   ตามบัญชีสูงกวารายรับ ฯลฯ                             

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 3.2  การละเวนอบายมุขและ 
       ส่ิงเสพติด  (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  

         อบายมขุและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา      
               รณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้
               อยางตอเนื่อง   
ระดับ 3  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  

               อบายมขุและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา 
               ในการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้
ระดับ 2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  

                อบายมขุและสิ่งเสพติด และมีสวนรวม  

                ในการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้     
ระดับ 1    มีพฤติกรรมที่แสดงถงึการเปนผูละเวน 

                อบายมขุและสิ่งเสพติด          

 

 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล    
     เชน 

      -  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
         คณะกรรมการสถานศึกษา * 

      -  เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถึงพฤติกรรม 

         การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ 
         เปนผูมีสวนรวมหรือเปนผูนํารณรงค           
         เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 
      -  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2.  สัมภาษณ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 3.3  การใชหรือใหขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลและของทางราชการ 
ใหเปนไปดวยความถกูตอง  

        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม   

               และสามารถพัฒนาผูอ่ืนจนไดผลงาน 

               เปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง                     
ระดับ 3  ใชหรือใหขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  

               เกิดประโยชนตอราชการ และสามารถ  

               ใหคําแนะนําผูอ่ืน                            

 ระดับ 2  ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง  
                เกิดประโยชนตอทางราชการ     
 ระดับ 1  ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง        

 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

 -  เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเห็นวามกีารใชหรือให
ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับผูเรียนหรือผูรับบริการ และ 

     ขอมูล ขาวสารของทางราชการอยางถูกตอง เชน  

    การรักษาความลับของทางราชการ  การรักษา    
    ความลับของศิษย  การไมใชขอมูลเอื้อประโยชน  
    แกตนเองและผูอ่ืน  การเผยแพรขอมูลโดย 
    ไมบิดเบือน  มีการติดประกาศประกวดราคา  
    ใหทุนการศึกษา เล่ือนวิทยฐานะ/ตําแหนง  
    การสอบแขงขัน  การคัดเลือก  เปนตน   

    ใหทราบลวงหนาทั่วกันตามที่กฎหมายกําหนด    

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

  3.4  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี  
        เหมาะสมกับสถานภาพและ  
        ตําแหนงหนาที ่(4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ดาํรงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ  

               สถานภาพและตําแหนงหนาที ่ไดรับ 

               การยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม     

               เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้
 ระดับ 3 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 

               สถานภาพและตําแหนงหนาที่ และมี 

               สวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี้  
 ระดับ 2  ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 

               สถานภาพและตําแหนงหนาที ่
ระดับ 1   ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
               ตําแหนงหนาที่   

 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา         
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 

-   เอกสารหลกัฐาน  เชน  คําส่ังแตงตั้ง/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร   ฯลฯ  

-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 

-   ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน  ฯลฯ 

-   เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 3.5  การประหยัด มัธยัสถ  อดออม 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4    มีต้ังแต 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
                 กิจกรรมขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต  

                 เปนที่ปรากฏ ไดรับการยกยอง  ชมเชย  
                 และมีสวนรวมรณรงคและเสรมิสรางผูอ่ืน   

                 ในดานนี้    
ระดับ 3    มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรม 

                 มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน   

                 และมีสวนรวมรณรงคและเสรมิสรางผูอ่ืน 

                 ในดานนี้    
ระดับ 2     มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   

                 และมีผลตอการดาํรงชีวิตอยางชัดเจน  

ระดับ 1     มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรม 

 

 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลกัฐาน  เชน  คําส่ังแตงตั้ง/ 
    หนังสือเชญิ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร  ฯลฯ 

-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 

-  ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน   ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

4.  ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ 

     (20 คะแนน) 

4.1  การเปนสมาชิกที่ด ีสนบัสนุน 

       หรือรวมกิจกรรมของวชิาชีพ 

       และทางวชิาการอยางสรางสรรค 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี

               เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม 

                 และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
               ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม 

               รณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้  
ระดับ 3   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี

                 เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม  

                และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
                 และไดรับการยกยอง ชมเชย                  
 ระดับ 2   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี    

                 เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม  

                 และสามารถนํามาปรับใชได 
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี   

                เขารวมกิจกรรม 2  กจิกรรม 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ    
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/

รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ 

-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 4.2 การศึกษา คนควา ริเร่ิม 

สรางสรรคความรูใหม ๆ  

มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม 
                 นวัตกรรมในการพฒันางานในวชิาชีพ 

               จนสําเร็จและเปนตวัอยางได  
ระดับ 3   ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม 
                 นวัตกรรมในการพฒันางานในวชิาชีพ 

               จนสําเร็จ 
ระดับ 2   ศึกษา คนควา ริเร่ิม  สรางสรรค  
               ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน 

               ในวชิาชีพ                         

ระดับ 1   มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเร่ิม   

               สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 

               ในการพัฒนางานในวิชาชีพ        

 

  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

- เอกสารหลกัฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา  
   ริเร่ิม  สรางสรรคความรูใหม นวตักรรม 

   ในการพัฒนางานในวิชาชพี/ช้ินงาน/หนงัสือ 
    ยกยอง  ชมเชย/รางวัล/เกยีรติบัตรฯ ฯลฯ 

-   ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 4.3 การมีบทบาทเปนผูนํา 
       ทางวิชาการในวงการวชิาชีพ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
                ในระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา    
                และมีสวนรวมในการพฒันาเสรมิสราง 
                ภาวะผูนาํทางวิชาการแกผูอ่ืน  

                และมีผลงานปรากฏ                

 ระดับ 3  มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
               ในระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา   
                และมีสวนรวมในการพฒันาเสรมิสราง 
               ภาวะผูนาํทางวิชาการแกผูอ่ืน            

ระดับ 2  มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
          ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นที่การศึกษา  
ระดับ 1  มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ  
              ในระดับสถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ 
              ชุมชน 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-   คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลกัฐาน ภาพถายในการรวมกจิกรรม/ 

   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
   รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตวับงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 4.4 การรักษาชื่อเสียง  
ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชพี 

และการยกยองเชิดชูเกยีรติ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  

                อยางตอเนื่องเกดิผลดี  เปนที่ยอมรับและ  
                มีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้  
 ระดับ 3  จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรม   

                อยางตอเนื่องเกดิผลดี    
ระดับ 2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรม    

                อยางตอเนื่อง     
 ระดับ 1  จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   

 

 

 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลกัฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/  

   รางวัล/เกียรติบัตร    ฯลฯ 

-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม  ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี    
       แกผูเรียน ชุมชน สังคม  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4    เปนผูนาํในการเสรมิสรางปลูกจิตสํานึกที่ด ี

                 แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ 
           และไดรับการยกยอง ชมเชย      
ระดับ 3     เปนผูนาํในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี 
                     แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ  
ระดับ 2   เปนผูนาํในการเสรมิสรางปลูกจิตสํานึกที่ด ี

                 แกผูเรียน  ชุมชน สังคม 

ระดับ 1   มีสวนรวมหรือสงเสริม  สนับสนุน 

           การปลูกจิตสํานึกทีด่แีกผูเรียน  ชุมชน 

                สังคม ต้ังแต 3-4  คร้ัง/กิจกรรม 

 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลักฐาน  เชน  คําส่ังแตงตั้ง/หนังสือเชิญ/

หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตรฯ/ 

วุฒิบัตร ฯลฯ 

 -  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 

-   ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวชิาชพี  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

5.  ความรับผดิชอบในวชิาชพี 

    (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู   
       หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
       โดยไมบิดเบือน ปดบัง  
       หวังส่ิงตอบแทน (4 คะแนน) 

ระดับ 4    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
               การแสวงหาความรู  โดยไมบิดเบือน   

               ปดบัง  หวังส่ิงตอบแทน  เกดิผลด ี 

                 ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
               โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 
ระดับ 3    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  

               การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบอืน   

               ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน เกดิผลด ี

                ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
ระดับ 2    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 

               การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบอืน    

               ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน และเกดิผลดี 
               ตองานในหนาที่          
ระดับ 1    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม     
               การแสวงหาความรู  โดยไมบิดเบือน   

               ปดบัง  หวังส่ิงตอบแทน          

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลกัฐานเกีย่วกับพฤติกรรม/โครงการ/ 
    กิจกรรม  ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเอาใจใส  
    ถายถอดความรู  หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
    โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน/หนังสือ 
    ขอบคุณ/รางวัล/เกยีรติบัตร/ วุฒิบัตร ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียน  

      และผูรับบริการ เต็มความสามารถ  
      ตามหลักวชิาชีพ อยางสม่ําเสมอ 

      เทาเทียมกนั (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/  
                กิจกรรม  ข้ึนไป        

 ระดับ 3  จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
                กิจกรรม                         

ระดับ 2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/  
               กิจกรรม  

ระดับ 1  จํานวน 2 พฤตกิรรม/โครงการ/  
               กิจกรรม                     

 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  บันทึกการดาํเนินการ/โครงการ/กจิกรรม เชน 

    การสอนซอมเสริม/การตรวจเยี่ยมบาน/ 

    การใหความชวยเหลือตามบทบาทหนาที่ ฯลฯ  

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 5.3 การศึกษา คนควา ริเร่ิม    

       สรางสรรคความรูใหม  
        นวัตกรรมในการพฒันางาน 

       ในหนาที ่ (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ศึกษา คนควา ริเร่ิม  สรางสรรค 
                ความรูใหม นวัตกรรมในการพฒันางาน   

                ในหนาที่จนสําเร็จ และเปนตัวอยางได 
ระดับ 3    ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
                 ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน  

                 ในหนาที่จนสําเร็จ       
ระดับ 2    ศึกษา คนควา ริเร่ิม  สรางสรรค 
                 ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน  

                 ในหนาที่                  
ระดับ 1     มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเร่ิม    

                  สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 

                  ในการพัฒนางานในหนาที่         
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลกัฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา 
   ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 

   ในการพัฒนางานในหนาที/่ช้ินงาน/ 

    หนังสือยกยอง  ชมเชย/รางวัล/เกยีรติบัตรฯลฯ  

-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม   ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  

       ของวิชาชีพและแบบแผน  

       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 

       ของวิชาชีพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4    ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา 
                 องคกรภายนอก  หนวยงานอืน่ 

                 หรือหนวยงานที่สูงกวาระดบัจังหวัด/ 
                     เขตพื้นทีก่ารศกึษา 
 ระดับ 3    ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน  

                  ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา       
 ระดับ 2    ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

                  ของวิชาชีพ                        

 ระดับ 1    ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤต ิ

                  ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ    

 

 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

-  เอกสารหลกัฐานที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับ 

    การยกยองจากคุรุสภา/องคกรหนวยงาน  

    ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ  

    กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ   ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 

 5.5 การมจีิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุงประโยชนสวนรวม  

      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือ 
              แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ   
              จนสําเร็จ  เกิดประโยชนตอสวนรวม  

              และไดรับการยกยอง  
 ระดับ 3 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
              แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ  
              จนสําเร็จ  เกิดประโยชนตอสวนรวม       

 ระดับ 2 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
              แกสวนรวมอยางทุมเท  และเสียสละ 
 ระดับ 1 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
              แกสวนรวม   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

 -  เอกสารหลกัฐาน เชน คําส่ัง/หนังสือเชิญ/ 

     หนังสือขอบคณุ/รางวัล/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตร   ฯลฯ    
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน  การปลูกปา 
    เปนอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ    

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
 

หมายเหตุ      * คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเปนคณะกรรมการอื่นตามสังกัดของผูขอรับการประเมิน  แลวแตกรณี   
                         เชน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด/   

                         กรุงเทพมหานคร  เปนตน                                                                                                                            
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แบบบันทกึการประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ 
 ประเมิน             คร้ังท่ี 1 

                                                                คร้ังท่ี 2 (หลังจากพัฒนาครัง้ท่ี 1) 

                                                คร้ังท่ี 3 (หลังจากพฒันาครั้งท่ี 2)    

 

ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................นามสกุล................................................................... 
ตําแหนง/วิทยฐานะปจจุบัน................................................................................................................... 

ชือ่หนวยงาน/สถานศึกษา......................................................................................................................  
หนวยงานที่สังกัด.................................................................................................................................. 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

 ก.ค.ศ. 4
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ตอนที่ 1  การมีวินยั (20 คะแนน)   

 
 

ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
1.1 การมีวินยั 
      ในตนเอง ยอมรับ  

      และถือปฏิบัติตาม   

      กฎ กติกา  มารยาท   

      ขนบธรรมเนียม     

      และแบบแผน 

      อันดีงามของสังคม 

      (4 คะแนน) 

 

 4 มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 

ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 

เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําใน         

การเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้              

3 มีวินยัในตนเอง ยอมรบัและถือปฏิบัติ 

ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 

เปนแบบอยางที่ดี และมีสวนรวม  

ในการเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้         

2 

 

 

 

มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 

ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 

เปนแบบอยางที่ดี    

1 มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 

ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม            
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
1.2 การรักษาและ  
       เสริมสรางวินยั  
       ในตําแหนงหนาที ่
       ราชการ การปฏิบัติ 

       ตามกฎหมาย 
       ระเบียบแบบแผน 

       ของทางราชการ 
        (4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

   4 รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 

มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี     

3 รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 

2 รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

  1 ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  
 

1.3 การตรงตอเวลา  
        การอุทิศเวลา  
       ใหแกทางราชการ  
        และผูเรียน 

        อยางตอเนื่อง 
        (4 คะแนน) 

   4 ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทิศเวลา 
อยางตอเนื่อง           

  3 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทิศเวลา                

  2 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย     

  1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
1.4 ความซื่อสัตย สุจริต 

ในการปฏิบัติหนาที ่
       การรักษา 
         ผลประโยชน 
         ของทางราชการ   
       และไมมี 

       ผลประโยชน 
       ทับซอน 

      (4 คะแนน) 

 4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

 รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
 ไมมีผลประโยชนทับซอน   

  และไดรับการยกยอง ชมเชย            

 

3   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

 รักษาผลประโยชนของทางราชการ   
 

2  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  

   1  ไมเคยถูกลงโทษ                         
 

1.5 การรักษา 
ความสามัคคี 

มีน้ําใจ 
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ตอเพื่อนรวมงาน  

       องคกร และชุมชน 

       (4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 

ไดอยางราบรืน่และประสบความสําเร็จ 
จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 

หรือองคกร ท่ีเกี่ยวของ                    

3 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 

ไดอยางราบรืน่และประสบความสําเร็จ      

2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จ 

  1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได             
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ตอนที่ 2   การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  (20 คะแนน)   

 

 

ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2.1  ความอุตสาหะ  
       ขยัน อดทน    

       มุงมั่นและ  
       รับผิดชอบตอ  
       ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

       โดยยดึหลัก  

       ประหยดั คุมคา  
       มีประสิทธิภาพ 

       (4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่
ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน      

และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได          

3   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่   
  ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน             

2  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  
 มีหลักฐานทีป่รากฏ เปนที่ยอมรับ               

   1  ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง  
 

2.2  การยึดมั่น 

       ในคุณธรรม   

       จริยธรรม   

       มีความศรัทธา 
       และปฏิบัติตน 

       ตามหลักศาสนา 
       (4 คะแนน) 

 4     ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   

           มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก  

           ศาสนา เปนแบบอยางที่ดี ไดรับการ 
           ยกยองชมเชย และมสีวนรวม  

           เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน  

3    ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม  

          มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 

          ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี  
          ไดรับการยกยอง ชมเชย  

2     ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

   มีความศรัทธา ปฏิบัติตนตามหลัก 
       ศาสนา เปนแบบอยางทีด่ี 
1    ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม 

      มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 

   ตามหลักศาสนา           
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2.3 การยึดมั่น 

ในหลักนิติธรรม  

ยืนหยัด  กระทําใน
ส่ิงที่ถูกตอง  
เปนธรรม 

      และชอบดวย  
      กฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 4 ยดึมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 

ไดรับการยกยอง ชมเชย มีการรณรงค
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 

และไดรับการยกยอง ชมเชย                          

2 ยดึมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม            

1 ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณี 
ถูกลงโทษ หรือวากลาวตกัเตอืนในดานนี้      

 

2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ       

ประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย 

       ทรงเปนประมุข  

       และวางตวัเปนกลาง 
       ทางการเมือง 
        (4 คะแนน) 

    4   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธปิไตย  
            มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 

         ท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง วางตวัเปนกลาง  
         ทางการเมืองและ การวางรากฐาน 

         ระบอบประชาธิปไตย    
   3    ใชสิทธิและหนาทีต่ามระบอบประชาธปิไตย  
         มีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 

         ท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และวางตวั 
         เปนกลางทางการเมือง 

2   ใชสิทธิและหนาทีต่ามระบอบประชาธปิไตย 
   และสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
   กับการเลอืกตั้ง            

1    ใชสิทธิและหนาทีต่ามระบอบ ประชาธิปไตย 
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 
2.5 การมีสวนรวม 

       อนุรักษ 
      วัฒนธรรมไทย 
       และส่ิงแวดลอม 

        (4 คะแนน) 

 

 

 4 จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

จํานวนมากกวา 8  กจิกรรม             

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

จํานวน  7-8 กจิกรรม                  

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

จํานวน  5-6 กจิกรรม                  

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

จํานวน 3-4 กจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (20 คะแนน)   
  

 

 

ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.1  การดํารงชีวิต  

       ตามแนวทาง 
       หลักปรัชญา   
       เศรษฐกิจพอเพียง 
       (4 คะแนน) 

 4  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
 6 พฤติกรรม/กจิกรรมขึ้นไป               

3 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
5 พฤติกรรม/กจิกรรม                     

2  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
 4 พฤติกรรม/กจิกรรม 

1 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
3 พฤติกรรม/กจิกรรม                       

 

3.2 การละเวนอบายมุข 

      และส่ิงเสพติด 

      (4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถงึการเปน 

ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  

และเปนผูนาํรณรงคและเสรมิสราง 
ผูอ่ืนในดานนีอ้ยางตอเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถงึการเปน 

ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  

 และเปนผูนาํในการรณรงคและ  
 เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
  2 มีพฤติกรรมที่แสดงถงึการเปน 

ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
มีสวนรวมในการรณรงคและ
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถงึการเปน 

ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

3.3 การใชหรือ 
       ใหขอมูลขาวสาร 
       สวนบุคคลและ 
       ของทางราชการ 
       ใหเปนไปดวย 
        ความถูกตอง  
        (4 คะแนน) 

 4 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง 
เหมาะสมและสามารถพัฒนาผูอ่ืน
จนไดผลงานเปนที่ประจกัษ 
อยางตอเนื่อง     

3 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง   
 เหมาะสมเกิดประโยชนตอราชการ 
 และสามารถใหคําแนะนําผูอ่ืน           

   2 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง 
 เกิดประโยชนตอทางราชการ 

1 ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง         
 

3.4 การดํารงตน  

เปนแบบอยางที่ดี  
       เหมาะสมกับ  

       สถานภาพและ 
       ตําแหนงหนาที ่
       (4 คะแนน) 

 

 

4 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กบัสถานภาพและตําแหนงหนาที่
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมสีวนรวม  
 เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้

3 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กบัสถานภาพและตําแหนงหนาที ่
และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนา
ผูอ่ืนในดานนี ้
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
 

 

 

 

 
2 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กบัสถานภาพและตําแหนงหนาที ่      

1 ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่ 

 
 

3.5  การประหยัด   

       มัธยัสถ อดออม 

        (4 คะแนน) 

 

 

 

4 มีต้ังแต 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กจิกรรมขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต 

เปนที่ปรากฏไดรับการยกยอง 
ชมเชย และมสีวนรวมรณรงค  
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรม 

มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน 

และมีสวนรวมรณรงคและ 
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรม 

และมีผลตอการดํารงชวีิตอยางชัดเจน     

1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
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ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  (20 คะแนน)  

 
    

 

 

ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
 

4.1 การเปนสมาชิกที่ด ี   

      สนับสนุนหรือรวม 

      กิจกรรมของวิชาชีพ 

      และทางวชิาการ  
      อยางสรางสรรค 
      (4 คะแนน) 

 

 

 

4 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  
เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม และ
สามารถนํามาปรับใชให  
เกิดประโยชน ไดรับการยกยอง ชมเชย 
และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสราง
ผูอ่ืนในดานนี้ 

3  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
 เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม และ 
 สามารถนํามาปรับใชให 
 เกิดประโยชน  และไดรับการยกยอง  
ชมเชย                                          

2 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  
เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม  
และสามารถนาํมาปรับใชได 

1  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม                
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4.2 การศึกษา คนควา 
ริเร่ิม  สรางสรรค 
ความรูใหม ๆ    

มาใชพฒันางาน 

       ในวิชาชพี 

       (4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวตักรรม 
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ  

จนสําเร็จ และเปนตัวอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชีพจนสําเรจ็   

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชีพ               

1 มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเร่ิม
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 

ในการพัฒนางานในวิชาชีพ 
 

4.3  การมีบทบาท 

       เปนผูนําทางวิชาการ 
       ในวงการวิชาชีพ  

        (4 คะแนน) 

 

 

 

 4 มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/ เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
มีสวนรวมในการพัฒนาเสรมิสราง
ภาวะผูนาํทางวิชาการแกผูอ่ืน และมี
ผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา  
และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง
ภาวะผูนาํทางวิชาการแกผูอ่ืน   

2 มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการในระดับ
จังหวดั/เขตพืน้ที่การศึกษา 

1 มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการในระดับ
สถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน 
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4.4 การรักษาชื่อเสียง  
ปกปองศักดิ์ศรี 
แหงวิชาชีพและ 

       การยกยอง 
       เชิดชูเกยีรติ 

        (4 คะแนน) 

 

 

 

 

 4 จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กจิกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 
เปนที่ยอมรับและมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้                    

3 จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กจิกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 

2 จํานวน 3 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อยางตอเนื่อง        

1 จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กจิกรรม 

 

4.5  การเสริมสราง 
       ปลูกจิตสํานึกที่ด ี

       แกผูเรียน ชุมชน  

       สังคม    (4 คะแนน) 

      

 4 เปนผูนาํในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 

สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏและ
ไดรับการยกยอง ชมเชย 

3 เปนผูนาํในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 

สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ 

2 เปนผูนาํในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 

สังคม                        

1 มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน    

การปลูกจติสํานึก ท่ีดแีกผูเรียน ชุมชน
สังคม  ต้ังแต 3 - 4 คร้ัง/กจิกรรม     
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  (20 คะแนน)   
   

 

 

ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
5.1 การเอาใจใส  
      ถายทอดความรู 
      หรือสงเสริม 

      การแสวงหาความรู 
     โดยไมบิดเบือน ปดบัง
      หวังส่ิงตอบแทน  

     (4 คะแนน) 

 4  เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 

การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  

ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน  เกดิผลดีตอ 
งานในหนาที่ และไดรับการยกยอง  
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 

3  เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 

การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  

ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน  เกดิผลดีตอ    
งานในหนาที่ และไดรับการยกยอง  

2  เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  

การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  

ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน และเกิดผลด ี

ตองานในหนาที่     
1   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 

การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน 

ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน       
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
5.2 การเอาใจใส  
ชวยเหลือผูเรียน 

       และผูรับบริการ 
       เต็มความสามารถ 

       ตามหลักวิชาชีพ 

       อยางสม่ําเสมอ 

       เทาเทียมกนั 

      (4 คะแนน) 

 4  จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/   
 กจิกรรม ข้ึนไป           

3 จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กจิกรรม                      

2 จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กจิกรรม                     

1 จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กจิกรรม                     

 

5.3 การศึกษา คนควา  
       ริเร่ิม สรางสรรค  
       ความรูใหม   
       นวัตกรรม 

       ในการพฒันา 
      งานในหนาที่   
      (4 คะแนน) 

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในหนาที่จนสําเร็จ 
และเปนตวัอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม  นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในหนาที่จนสําเรจ็     

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในหนาที่                

1 มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเร่ิม 

สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 

ในการพัฒนางานในหนาที่                     
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ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
5.4 การประพฤติตน 

ตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพและ 
      แบบแผน พฤติกรรม 

      ตามจรรยาบรรณ  

      ของวิชาชีพ 

      (4 คะแนน) 

 4 ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา
องคกรภายนอก หนวยงานอื่น หรือ
หนวยงานที่สูงกวาระดับจังหวัด/ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

3 ไดรับการยกยอง ชมเชยจากหนวยงาน 

ระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ              

1 ไมเคยถูกตกัเตอืนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ      

 

5.5  การมีจติอาสา 
       จติสาธารณะ    
       และมุงประโยชน 
       สวนรวม 

       (4 คะแนน) 

 

 4 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกดิประโยชนตอสวนรวม 

และไดรับการยกยอง 

3 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกดิประโยชนตอสวนรวม              

2 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ  

1 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวม   
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บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงชี้ และคะแนนรวม  
 

รายการประเมิน 

คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี ้ คะแนน
รวม 

ตัวบงชี้ท่ี 

1 

ตัวบงชี้ท่ี 

2 

ตัวบงชี้ท่ี 

3 

ตวับงชี้ท่ี 

4 

ตวับงชี้ท่ี 

5 

ตอนที่ 1 การมวีินัย       

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน 

               เปนแบบอยางที่ด ี

      

ตอนที่ 3 การดาํรงชีวิตอยางเหมาะสม       

ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวชิาชพี       

ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       

                                                                                                                             คะแนนรวม  

บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และขอคิดเห็น 

1. จุดเดน   

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

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

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

2. จุดท่ีควรพัฒนา   
 ..........................................................................................................................................................

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

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

3. ขอคิดเห็น   

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

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

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

ความเห็น        ผานการประเมิน   

                      ควรพัฒนา (ระบุหวัขอ) ............................................................................................................ 
                     ไมผานการประเมิน 

                                                                                 ลงชื่อ .........................................กรรมการผูประเมิน 

                                                  (..............................................) 

                                               ตําแหนง..............................................                                                    
                                                         วันที่.......เดือน.....................พ.ศ. ................... 
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                                                                                                                                             ก.ค.ศ. 5 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (สําหรบัทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)  

                                                   ประเมิน          คร้ังที่ 1 

                                                             คร้ังที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1) 

                                             คร้ังที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)    
 

1.    ขอมูลผูรับการประเมิน 

       ช่ือ..........................นามสกุล ...................ตําแหนง.............................. วิทยฐานะ.......................................... 
       สถานศึกษา/หนวยงาน........................................อําเภอ/เขต........................................................................... 

       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา/หนวยงานการศึกษา...... ............................สวนราชการ................................... 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

ตอนที่ 1 การมีวินัย 20    เกณฑผานแตละวิทยฐานะ ตองไดคะแนน
จากกรรมการ 3 คน เฉล่ีย ดงันี้ 
ชํานาญการ ไมตํ่ากวารอยละ 65  

ชํานาญการพิเศษ  ไมตํ่ากวารอยละ 70  

เชี่ยวชาญ  ไมตํ่ากวารอยละ 75 

เชี่ยวชาญพเิศษ  ไมตํ่ากวารอยละ 80 

ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 20    

ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 20    

ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 20    

ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 20    

คะแนนรวม 100    

รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน  เฉล่ีย  (คนท่ี 1+คนท่ี 2+คนท่ี 3)   =  ………... คะแนน 

                           3 
 

โดยมีขอสังเกตในการประเมินจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 

ความเห็น        ผานการประเมิน   
                       ควรพัฒนา (ระบุหวัขอ) ............................................................................................................ 
                      ไมผานการประเมิน 

 

 

  สําหรับคณะกรรมการชุดที ่1 

(ลงชื่อ) ......................ประธานกรรมการ    
           (.........................................)

ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ........... 
 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 

ตําแหนง.......................................... 
วนัที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ............ 

 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 

ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ......... 
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพฒันา  และขอคิดเห็น 
    ราย (นาย นาง นางสาว)................................................... 

1. จุดเดน   
 ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 2. จุดท่ีควรพัฒนา   
 ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

3. ขอคิดเห็น   
 .................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

(ลงชื่อ) ......................ประธานกรรมการ    
           (.........................................) 

ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ................. 
 

(ลงชื่อ) ...................................กรรมการ     
           (.........................................) 

ตําแหนง.......................................... 
วนัที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. .................. 

 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 

ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ................ 
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การประเมินดานที่ 2 
ดานความรูความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คาํชี้แจงการประเมนิดานที่ 2   

ดานความรูความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

การประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ มอีงคประกอบการประเมิน   

เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน  และวิธกีารประเมิน  ดังนี้ 
1. องคประกอบการประเมนิ   

การประเมินดานที่  2  ดานความรูความสามารถ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  

ประกอบดวย  2  สวน  ดงันี ้
สวนที่  1  การเปนผูมคีวามสามารถในการนิเทศการศึกษา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน   

มรีายการประเมิน  6  รายการ จํานวน  7  ตัวบงชี ้ ดังนี้ 
1) การนิเทศการศึกษา  (15  คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี้ 
2) ความรูและความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา  (5 คะแนน)   

มีจํานวน  1 ตัวบงชี้ 
3) การจัดทํา  การใชและการนําเสนอสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (10  คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี ้
 4)   การวิเคราะห สงัเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  ( 15 คะแนน)   

มีจํานวน  2 ตัวบงชี้ 
  5) การติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลการนิเทศการศึกษา (10  คะแนน)  

มีจํานวน  1  ตัวบงชี้ 
6) การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย (5 คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี ้

 

  สวนที่  2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา 
คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  3 รายการ  จํานวน 3 ตัวบงชี้  ดงันี้ 

1) การศึกษาดวยตนเอง (20  คะแนน)  มจํีานวน  1 ตัวบงชี้ 
2) การมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ  (10  คะแนน)  มีจํานวน  1 ตัวบงชี ้
3) การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  (10  คะแนน)  มีจํานวน  1 ตัวบงชี้ 
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2. เกณฑการใหคะแนน 

  กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ  4  ระดับ  คือ ระดบั  4  ระดับ  3  

ระดับ  2  และระดับ  1  ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนทีไ่ด 

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) (คะแนนเต็ม 15) (คะแนนเต็ม 20) 

4 5.00 10.00 15.00 20.00 

3 3.75 7.50 11.25 15.00 

2 2.50 5.00 7.50 10.00 

1 1.25 2.50 3.75 5.00 

 

3.  เกณฑการตัดสิน 

3.1 ผูที่ผานการประเมินดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย   ดังนี้ 
 1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 

    2) วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 

    3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75  

   4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 80 

3.2 กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1  

มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาได ทั้งนี้ตองมีผลการประเมินจากกรรมการ 
ทั้งสามคนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 60 

   2) วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 

3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 

4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75 
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4. วิธีการประเมิน 

  4.1 ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 2 ( ก.ค.ศ. 6/4 และ ก.ค.ศ. 7/4) 

ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 2  และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 2    

4.2 ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ 
เอกสาร หลักฐาน  แหลงขอมูล ที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา รวมทั้งใชวิธีการประเมินในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม  เชน  การสังเกต  
การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน  ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ  และ
ผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนน โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับ
หลักฐานรองรอย  และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินดานที่ 2 

(ก.ค.ศ. 6/4) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนนลงในแบบสรุปผล
การประเมินดานที่ 2 (ก.ค.ศ.7/4) พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ
ขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย 
   ทั้งนี้  การประเมินดานที่ 2  ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน  

รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน   

  4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.8/4   

ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 1) และหรือครั้งที่ 3 

(หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 2)  แลวแตกรณี 
  

   ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควร
พัฒนา และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย 
   

หมายเหตุ   -  แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 9)ใชสําหรับสํานักงาน 

   เขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
   ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา  เมื่อการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 มผีลสิ้นสดุแลว  

  - แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 10) ใชสําหรับสํานักงาน 

   เขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ.   
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คาํอธิบายตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

 การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานนิเทศการศึกษา  มีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  ประกอบดวย  2  สวน คือ  สวนที่ 1 การเปนผูมี
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา  60  คะแนน  มีจํานวน 7  ตัวบงชี้  และสวนที่ 2 การพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนเิทศการศึกษา  40  คะแนน  มีจํานวน 3  ตัวบงชี้  ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา (60 คะแนน) 

  การนิเทศการศึกษา  พิจารณาจากการมีความรูความสามารถและทักษะในการนิเทศการศึกษา 
ดานหลักสูตร  การจัดการเรียนรู  การประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผลการศึกษา         
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร   
 ตัวบงชี้ท่ี 1  กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการนิเทศ
การศึกษา  ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา ที่ประกอบดวย การวางแผน การสรางเครื่องมือ การปฏิบัติการ
การติดตามและประเมินผล การรายงานผล และการนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
และบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบายที่กําหนด 

  

  ตัวบงชี้ท่ี 2  การศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและความสามารถในการ
นําไปใชในการนิเทศการศึกษา  หมายถึง ความสามารถในการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาและสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาไปใชในการนิเทศการศึกษาใหแกผูรับ
การนิเทศและผูรวมงาน  

 

 ตัวบงชี้ท่ี 3   การจัดทํา การใช  และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง  ความสามารถในการผลิต  จัดทํา  หรือจัดหาเครื่องมือนิเทศในลักษณะของเอกสาร สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือนิเทศ  และนําเสนอ 

ไดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
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ตัวบงชี้ท่ี 4   การวิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา  หมายถึง ความสามารถ 
ในการวิเคราะห สงัเคราะหงานวิจัยทางการศึกษาที่ทันสมัย  เปนประโยชนและมีการนําผลไปใชใน
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
 

 ตัวบงชี้ท่ี 5   การวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา  หมายถึง  ความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนางานนิเทศการศึกษา  และนําผลการวิจัยไปใช  รวมทั้งมีการเผยแพรผลงานวิจัย  
 

 ตัวบงชี้ท่ี 6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศึกษา  หมายถึง ความสามารถ
ในการกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการศึกษา โดยใชขอมูลจากผลการนิเทศ 
มาประกอบ ดําเนินการตามกรอบที่กําหนด มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การนิเทศการศึกษา 
  

 ตัวบงชี้ท่ี 7  การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง ความสามารถในการ
เชื่อมโยงบูรณาการงานที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งเปนงานที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบตามหนาที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก  ใหเกิดประโยชนตองาน
นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการศึกษา   
 

สวนที่  2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา (40 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ท่ี 1  การศึกษาดวยตนเอง  หมายถึง  การศึกษา คนควา และรวบรวมความรูที่ไดจาก
การศึกษา คนควา จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   นํามาสูการสรางองคความรู พรอมทั้งนําไปใชประโยชน
ในการนิเทศการศึกษาและเผยแพรออกมาในรูปแบบหรือวิธีการตาง ๆ  เชน เอกสาร บทความ สื่อ 
นวัตกรรม เปนตน 

 

  ตัวบงชี้ ท่ี 2  การมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ  หมายถึง การเขารวมเปนสมาชิก
องคกรวิชาชีพหรือวงวิชาการ และเขารวมประชุม  อบรม สัมมนาทางวิชาการกับองคกรวิชาชีพ  

วงวิชาการ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีการนําเสนอ  แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในวงวิชาการ และเปนวิทยากรที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
ของศึกษานิเทศก  
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ตัวบงชี้ท่ี 3  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง  มกีารใหบริการทางวิชาการ
และวิชาชพีอยางหลากหลายวิธีการหรอืชองทาง เชน  การนิเทศทางไกล  การใหบริการเอกสาร/สื่อ
ทางวิชาการ  การใหคําปรึกษาแนะนํา การเปนวิทยากร  เปนตน 
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กรอบการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ   (100 คะแนน) 

 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา (60 คะแนน)   

1.  การนิเทศการศึกษา  (15  คะแนน) 

     โดยพิจารณาจากการนิเทศการศึกษา 
     เกี่ยวกับหลักสูตร  การจัดการเรียนรู  
     การประกนัคุณภาพภายใน  การวัด 

     และประเมนิผลการศึกษา   
     การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     และการพฒันาบุคลากร 
                              

  

กระบวนการนิเทศการศึกษา 
- การวางแผน 

- การสรางเครื่องมือ 
- การปฏิบัติการ 
- การติดตามและประเมินผล 
- การรายงานผล 

- การนําผลไปปรับปรุง 
   และพัฒนา 
  

  

ระดบั  4  สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา  
                ไดอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 

                จนบังเกิดผลเปนที่ประจักษ 
ระดับ 3    สามารถดําเนินการนิเทศการศกึษา 
                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 
               ไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผล 

ระดับ 2   สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
               ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 
               ไดอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 1   สามารถดําเนินการนิเทศการศกึษา 
               ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 
               ไดอยางตอเนื่อง 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 

 แหลงขอมูล เชน 

    -  แผนการนิเทศ 
    -  แผนปฏิบัติราชการหรือโครงการ 
    -  รายงานผลการนิเทศ 
    -  ขอมูลสารสนเทศ 

    -  เครื่องมือการนิเทศ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
2. ความรูและความสามารถที่เกี่ยวของ 
    กับการศึกษา  (5 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การศึกษาคนควาความรู 
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
และความสามารถในการนํา 
ไปใชในการนเิทศการศึกษา 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 4   มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของกับ 

                การศึกษาอยางหลากหลาย  และสามารถ 

                นาํไปใชในการนิเทศการศึกษาใหผูรับ 

                    การนิเทศและผูรวมงานไดมากกวา 3 วิธีการ 
ระดับ 3    มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของกับ 

                การศึกษาอยางหลากหลาย  และสามารถ 

                นาํไปใชในการนิเทศการศึกษาใหผูรับ 

                การนิเทศและผูรวมงานได  2-3 วิธีการ 
ระดับ 2   มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของกับ 

                การศึกษาอยางหลากหลาย  และสามารถ 

                นาํไปใชในการนิเทศการศึกษา 
                ใหผูรับการนิเทศได 
ระดับ 1    มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของกับ 

                การศึกษาอยางหลากหลายและสามารถ 

                นาํไปใชในการนิเทศการศึกษา 
                ใหผูรวมงานได 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

    แหลงขอมูล เชน 

    -  แผนการนิเทศ 
    -  แผนปฏิบัติราชการหรือ    
       โครงการ 
    -  รายงานจากการศึกษาคนควา 
    -  บทความขอเขียน/website 

    -  เอกสารวชิาการ 
    -  บันทึกการนิเทศ 
    -  สมุดนิเทศ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคล 

    ท่ีเกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
3.  การจัดทํา การใช  และการนําเสนอ 

    ส่ือ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ    (10  คะแนน) 

การจัดทํา  การใช  และ 
การนําเสนอสื่อ  นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 4    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร ส่ือ  

                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   

                และมีการนําเสนอจนเปนทีย่อมรับ 

                ในวงวิชาการ 
ระดับ 3    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร ส่ือ  

                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

                และมีการนําเสนอในวงวิชาการ 
ระดับ 2    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร ส่ือ  

                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

ระดับ 1   มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร ส่ือ  

                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

   แหลงขอมูล เชน 

   -  เอกสารทางวิชาการ 
   -   ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -  รายงานผลการใชส่ือ  นวัตกรรม 

       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    -  หลักฐานการวิเคราะห/ปญหาความตองการ 
   -  บันทึกการนิเทศ 
   -  สรุป/รายงานผลการนิเทศ 
   -  แผนปฏิบัติราชการหรือโครงการ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
4.  การวิเคราะห  สังเคราะห 
     และการวจิยัทางการศึกษา  
    (15 คะแนน) 

4.1 การวิเคราะหและ 
      สังเคราะหงานวิจยั 
      ทางการศึกษา   
      (5 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ  4     มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจัย 
                  ทางการศึกษาที่ทันสมัย  เปนประโยชน  
                  และมีการนําผลไปใชในการพฒันา 
                  การนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบ 

ระดับ  3     มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจัย 
                  ทางการศึกษาที่ทันสมัย  เปนประโยชน 
                  และมีการนําผลไปใชในการพฒันา 
                  การนิเทศการศึกษา 
ระดับ  2    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวจิัย 
                  ทางการศึกษาที่เปนประโยชน 
                  ตองานที่รับผิดชอบ 

ระดับ  1    มีการวิเคราะห  หรือสังเคราะหงานวิจยั 
                  ทางการศึกษา 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

    แหลงขอมูล เชน 

  -   เอกสาร/รายงานการวิเคราะห   
       สังเคราะห  งานวจิัย 
  -  แผนการนเิทศ 
  -  บันทึกการนิเทศ 
  -  สรุป/รายงานผลการนิเทศ 
  -  เอกสาร  หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
 4.2 การวิจยัและพัฒนา 

      งานนเิทศการศึกษา   
      (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ระดับ 4   มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                 และนําผลการวิจยัไปใชอยางตอเนื่อง 
                 และเผยแพรผลงานจนเปนที่ยอมรับ 

                 ในวงวิชาการ 
 ระดับ 3   มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                 และนําผลการวิจยัไปใชเพื่อการนิเทศ 
                 ติดตามการจัดการศึกษา 
ระดับ 2    มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                ตามนโยบายและนาํผลการวิจัยไปใชเพื่อ 
                การนิเทศการศึกษา 
ระดับ 1    มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                ตามนโยบาย 
  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

     แหลงขอมูล เชน 

     -  ผลงานการวิจัย 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
5.  การติดตาม ตรวจสอบและ   
    ประเมินผลการนิเทศการศกึษา  
    (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

การติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมนิผล  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ระดับ 4   มีการกําหนดกรอบการติดตาม  

                ตรวจสอบและประเมนิผล  โดยใชขอมูล 
                จากผลการนิเทศมาประกอบ  ดําเนินการ 
                ตามกรอบที่กาํหนด และรายงานผล 

                การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ระดับ 3   มีการกําหนดกรอบการติดตาม  

                ตรวจสอบและประเมนิผล  ดําเนินการ 
                ตามกรอบที่กาํหนด และรายงานผล 

                การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

ระดับ 2    มีการกําหนดกรอบการติดตาม  ตรวจสอบ  

                และประเมินผล  และดําเนนิการ 
                ตามกรอบที่กาํหนด  

ระดับ 1   มีการกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ 

                และประเมินผล 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

   แหลงขอมูล เชน 

   -  แผนการนเิทศ 
   -  สรุป/รายงานผลการติดตาม  

       ตรวจสอบและประเมนิผล 

   -  สรุป/รายงานผลการนิเทศ 
   -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
 2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
6. การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  

    มอบหมาย  (5 คะแนน)  

 

  

  

  

  

  

  

  

การปฏิบัติงานอื่นตามที ่
ไดรับมอบหมาย 
  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 4    มีการเชื่อมโยงบูรณาการงานทีไ่ดรับ  

                มอบหมายใหเกิดประโยชนตองาน 

                นเิทศติดตาม  เพื่อพัฒนาการศึกษา 
                ตามหนาที่ของศึกษานิเทศก 
ระดับ 3    งานที่ไดรับมอบหมายสามารถนําไปใช 
                แกปญหาและพฒันาการจัดการศึกษา 
ระดับ 2    งานที่ไดรับมอบหมายสามารถนําไปใช 
                แกปญหาและพฒันาการเรียนการสอน 

ระดับ  1   งานที่ไดรับมอบหมายสงผลตอการ 
                 พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดนอย 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

   แหลงขอมูล เชน 

   -  คําส่ังมอบหมายงาน 

   -  สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน 

   -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
  

  

  

  

สวนท่ี  2  การพัฒนาตนเองเพือ่เพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา (40 คะแนน)  

1. การศึกษาดวยตนเอง (20 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

การศึกษาดวยตนเอง 
  

  

  

  

  

  

ระดับ 4    มีการศึกษาและรวบรวมความรูดวยวธีิการ 
              ท่ีหลากหลายจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 

              และสรางองคความรูพรอมทั้งนําไปใช 
              และเผยแพร 
ระดับ 3   มีการศึกษาและรวบรวมความรูดวยวิธีการ 
              ท่ีหลากหลายจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   

              และสรางองคความรูพรอมทั้งนําไปใช 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

    แหลงขอมูล เชน 

    -  สรุปองคความรู/บันทึกการเรียนรู 
   -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
 

 

 

 

 

 

2. การมีสวนรวมในวงวิชาการ 
    หรือวงวิชาชีพ   (10 คะแนน) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การมีสวนรวมในวงวิชาการ 
หรือวงวิชาชพี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 2     มีการศึกษาและรวบรวมความรู                  
                 ดวยวิธีการทีห่ลากหลายจาก 

                 แหลงการเรียนรูตาง ๆ และเผยแพร 
ระดับ 1     มีการศึกษาและรวบรวมความรูดวยวิธีการ 
                 ท่ีหลากหลายจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   

 

ระดับ 4     มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ/ 

                    วงวิชาการ เขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
                 ทางวิชาการ มีการนําเสนอแลกเปลี่ยน 

                 เรียนรูในวงวิชาการและเปนวิทยากร 
                            ท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาที่ของศึกษานิเทศก 
ระดับ 3     มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ/ 

                     วงวชิาการ เขารวมประชมุ อบรม สัมมนา 
                     ทางวิชาการ  และเปนวทิยากรที่เกีย่วของ 
                 กับงานในหนาทีข่องศึกษานิเทศก 
ระดับ 2    มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวชิาชีพ/ 

                                         วงวิชาการ  เขารวมประชุม อบรม สัมมนา  ทางวิชาการ 
ระดับ 1           มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ/วงวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

    แหลงขอมูล เชน 

    -  รายงาน/สรุปผลการประชุม อบรม  

       สัมมนา 
    -  ผลงานที่นําเสนอ 
    -  คําส่ัง/หนงัสือเชิญ/เกียรติบัตร/  
       หลักฐานการเปนสมาชกิ 

-  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
 2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
 3. การใหบริการทางวิชาการ 
    และวิชาชพี  (10  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การใหบริการทางวิชาการ 
และวิชาชพี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ  4    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

                  อยางหลากหลายวิธีการหรือชองทาง    
                 ไมนอยกวา 12  คร้ังตอป 
ระดับ  3    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

                 อยางหลากหลายวธีิการหรือชองทาง   
                  9 - 11  คร้ังตอป  
ระดับ  2    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

                 อยางหลากหลายวธีิการหรือชองทาง 
                 6 - 8  คร้ังตอป 
ระดับ  1    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

                 อยางหลากหลายวธีิการหรอืชองทาง  
                 นอยกวา 6 คร้ังตอป 
  

 

  

  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 

    แหลงขอมูล เชน 

    -  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 

    -  บันทึกการขอรับบริการ 
    -  สมุดนิเทศ 
    -  หนังสือตอบรับเอกสาร/ส่ือ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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ก.ค.ศ. 6/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

 

แบบบันทกึการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
ประเมิน     ครั้งที่   1 

      ครั้งที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1) 

                                           ครั้งที่  3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2) 

 ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

 ชื่อ................................................................................นามสกุล.................................................................... 
 ตําแหนง.......................................................................วิทยฐานะ.................................................................. 
 หนวยงานการศกึษา/หนวยงาน...................................................เขต/อําเภอ................................................. 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................................สวนราชการ............................................. 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ...............................................ขั้น...........................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน........................................................................................... 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา  (60 คะแนน) 

1. กระบวนการนิเทศการศึกษา   
(15 คะแนน) 

    -  การวางแผน 

    -  การสรางเครื่องมือ 
    -  การปฏิบัติการ 
     -  การตดิตามและประเมินผล 
    -  การรายงานผล 

      -   การนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
   โดยพิจารณาจากการนิเทศการศึกษา  
เกี่ยวกับ  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู 
การประกันคุณภาพภายใน   

การวัดและประเมินผลการศึกษา  
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
        ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา  
        ไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

        จนบังเกดิผลเปนที่ประจักษ 
  3    สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
        ตามกระบวนการนิเทศการศึกษาได  
         อยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพบังเกดิผล 
  2    สามารถดาํเนนิการนเิทศการศึกษาตาม 
        กระบวนการนิเทศการศึกษาไดอยาง  
        ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

  1    สามารถดําเนินการนิเทศการศกึษา 
        ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา  
       ไดอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2. . การศึกษาคนควาความรู 
    ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
    และความสามารถในการ 
    นําไปใชในการนิเทศการศกึษา       
   (5 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
         สามารถนําไปใชในการนิเทศการศึกษา 
        ใหผูรวมงานและผูรับการนิเทศ 
        ไดมากกวา 3 วิธีการ 
  3    มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
        สามารถนําไปใชในการนิเทศ 
         การศึกษาใหผูรวมงานและผูรับการ 
          นเิทศได  2-3 วิธีการ 
  2    มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
        สามารถนําไปใชในการนิเทศ    
        การศึกษาใหผูรับการนเิทศได 
  1    มีการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
        สามารถนําไปใชในการนิเทศ 
        การศึกษาใหผูรวมงานได 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.  การจัดทํา การใช  
     และการนําเสนอสื่อ   
     นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
      สารสนเทศ     (10  คะแนน) 

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร  
        ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ  

        การปฏิบัติงานและมกีารนําเสนอ 

        จนเปนทีย่อมรบัในวงวชิาการ 
  3    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร 
       ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
       สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสม 

       กับการปฏิบัติงาน และมีการนําเสนอ 
       ในวงวิชาการ 
  2    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร  
        ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ 

        การปฏิบัติงาน 

  1    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร  
        ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4.  การวเิคราะหและสังเคราะห 
    งานวิจยัทางการศึกษา   
    (5  คะแนน) 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจยั 
        ทางการศึกษาที่ทันสมัย เปนประโยชน  
        และมีการนําผลไปใชในการพัฒนา 
        การนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบ 

  3    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจยั 
       ทางการศึกษาที่ทันสมัย เปนประโยชน 
        และมีการนําผลไปใชในการพัฒนา 
        การนิเทศการศกึษา 
  2    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจยั 
       ทางการศึกษาที่เปนประโยชนตองาน 

       ท่ีรับผิดชอบ 

  1    มีการวิเคราะห  หรือสังเคราะห 
        งานวิจยัทางการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
5.  การวิจยัและพัฒนา 
     งานนิเทศการศึกษา   
     (10  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการวิจยัและพัฒนางานนิเทศ 
        การศึกษาและนําผลการวิจัยไปใช 
        อยางตอเนื่องและเผยแพรผลงาน 

         จนเปนทีย่อมรบัในวงวชิาการ 
  3    มีการวิจยัและพัฒนางานนิเทศ 
        การศึกษาและนําผลการวิจัยไปใช   
         เพื่อการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
  2      มีการวิจยัและพัฒนางานนิเทศการศกึษา 
        ตามนโยบายและนําผลการวิจยัไปใช 
        เพื่อการนเิทศการศึกษา 
  1    มีการวจิยัและพัฒนางานนิเทศการศกึษา 
        ตามนโยบาย 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
6. การติดตาม ตรวจสอบและ  
    ประเมินผล (10 คะแนน)   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการกําหนดกรอบการติดตาม  

        ตรวจสอบและประเมนิผล  โดยใช 
        ขอมูลจากผลการนิเทศมาประกอบ   

        ดําเนินการตามกรอบที่กาํหนด และ 
        รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

        และประเมินผล 

  3    มีการกําหนดกรอบการติดตาม 

        ตรวจสอบและประเมนิผล  ดําเนินการ  
        ตามกรอบที่กาํหนด และรายงานผล 
           การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 

  2    มีการกาํหนดกรอบการตดิตาม  

        ตรวจสอบและประเมนิผล  และ  
       ดาํเนินการตามกรอบที่กาํหนด 

  1    มีการกําหนดกรอบการติดตาม 

       ตรวจสอบและประเมนิผล 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
7.  การปฏิบัติงานอื่นตามที ่
     ไดรับมอบหมาย (5 คะแนน)   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการเชื่อมโยงบูรณาการงานที่ไดรับ 

        มอบหมายใหเกิดประโยชนตองาน 

        นเิทศติดตาม เพื่อพัฒนาการศึกษา 
        ตามหนาที่ของศึกษานิเทศก 
  3    งานทีไ่ดรับมอบหมายสามารถ 

        นาํไปใชแกปญหาและพัฒนา 
        การจัดการศึกษา 
  2    งานทีไ่ดรับมอบหมายสามารถ 

        นาํไปใชแกปญหาและพัฒนา 
        การเรยีนการสอน 

  1    งานทีไ่ดรับมอบหมายสงผลตอการ 
        พัฒนาคณุภาพการศึกษาไดนอย 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
สวนท่ี 2 การพฒันาตนเองเพือ่เพิ่มพนูความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา  (40 คะแนน) 

1. การศกึษาดวยตนเอง (20 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
       ดวยวิธีการที่หลากหลายจากแหลง 
         การเรียนรูตาง ๆ  และสรางองคความรู 
        พรอมทั้งนําไปใชและเผยแพร 
  3    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
        ดวยวิธีการที่หลากหลายจากแหลง  
         การเรียนรูตาง ๆ  และสรางองคความรู 
        พรอมทั้งนําไปใช 
  2    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
        ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
        จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ และเผยแพร 
  1    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
         ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
         จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2. การมีสวนรวมในวงวิชาการ 
    หรือวงวิชาชพี  (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
        วิชาชีพ/วงวิชาการ เขารวมประชุม  

          อบรม สัมมนาทางวิชาการ มีการนําเสนอ 
        แลกเปลีย่นเรียนรูในวงวิชาการและ 
        เปนวิทยากรที่เกี่ยวของกบังานใน 

         หนาที่ของศึกษานิเทศก 
  3    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
        วิชาชีพ/ทางวิชาการและเปนวิทยากร 
        ท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาที่ของ 
        ศึกษานิเทศก 
  2    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
       วิชาชีพ/วงวิชาการ เขารวมประชุม  

        อบรม สัมมนาทางวิชาการ 
  1    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
        วิชาชีพ/วงวิชาการ  
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3. การใหบริการทางวิชาการ 
    และวิชาชพี (10  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
       วิชาชีพอยางหลากหลายวิธีการหรือ  
       ชองทาง ไมนอยกวา  12  คร้ังตอป 
  3    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
        วิชาชีพอยางหลากหลายวิธีการหรือ  
        ชองทาง 9 - 11  คร้ังตอป  
  2    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
       วิชาชีพอยางหลากหลายวธีิการหรือ  
       ชองทาง 6 - 8  คร้ังตอป 
  1    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
       วิชาชีพอยางหลากหลายวิธีการหรือ  
       ชองทาง นอยกวา 6 คร้ังตอป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                        (...........................................................) 

                                                                    ตําแหนง..................................................................................... 
                                                                    วันที่..................เดือน..............................พ.ศ............................. 
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แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
 สายงานนิเทศการศึกษา 

 

ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ........................................................................ 
หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 

รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................................ข้ัน..................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 

ใหกรอกตัวเลขแสดงระดบัคุณภาพตามผลการประเมินในชองระดบัคณุภาพ 

 

สวนท่ี ตัวบงชี ้ น้าํหนัก
คะแนน 

ระดับคะแนน 

คะแนนที่ได 
(น้ําหนักคะแนน × 

ระดบัคุณภาพ) 

4 3 2 1  

1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา         

 (60  คะแนน)       

 1.  กระบวนการนิเทศการศกึษา 15      

2.  การศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
       และความสามารถในการนาํไปใชในการนิเทศการศึกษา 

5      

3.  การจัดทํา  การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10      

4.  การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจยัทางการศึกษา 5      

 5.  การวิจยัและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 10      

6.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 10      

7.  การปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 5      

ผลรวมคะแนนที่ได สวนท่ี 1 60      

ผลการประเมิน           ผลรวมคะแนนที่ได  สวนท่ี 1   ..          ..................................คะแนน 

                                                                     4 

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

ก.ค.ศ. 7/4
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โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกีย่วกับจุดเดน จดุที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 

 

 

 

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

                              (...............................................) 

     ตําแหนง ........................................................... 
     วันที่.............เดือน.......................พ.ศ................      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ตวับงชี ้ น้าํหนัก
คะแนน 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได 

(น้าํหนกัคะแนน × 

ระดับคณุภาพ) 
4 3 2 1 

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
ในการนิเทศการศึกษา  (40  คะแนน) 

      

 1.  การศึกษาดวยตนเอง  20      

2.  การมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ 10      

3.  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชพี 10      

ผลรวมคะแนนที่ได สวนท่ี 2 40      

      ผลการประเมิน         ผลรวมคะแนนที่ได  สวนท่ี 2        ............................คะแนน 

                                                           4 

รวมผลการประเมิน ท้ัง 2 สวน =………………………….คะแนน 
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคดิเห็น 

ราย (นาย นาง นางสาว).......................................... 
 

1. จุดเดน 

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

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

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

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

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

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

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

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
                      .................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

3. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

                                                                                 

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

         (....................................................) 

                       ตําแหนง ........................................................... 
          วันที่.............เดือน.......................พ.ศ................      
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ก.ค.ศ. 8/4 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
สายงานนิเทศการศึกษา 

 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ช่ือ................................................................นามสกุล........................................................................ 
    ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ....................................................................... 
    หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา...............................................สวนราชการ............................................. 
    รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ข้ัน..................................บาท 

    วิทยฐานะทีข่อรับการประเมิน.............................................................................................................. 
 

2.   ผลการประเมินดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ 

 

รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถ 
ในการนเิทศการศึกษา 

60    เกณฑผานแตละวิทยฐานะตองไดคะแนน 

รวมทั้ง 2 สวน จากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย ดังนี้  
วิทยฐานะชํานาญการ  ไมตํ่ากวารอยละ 65 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ไมตํ่ากวารอยละ 70  

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ไมตํ่ากวารอยละ 75 

 

สวนท่ี 2 การพฒันาตนเอง 
เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
ในการนเิทศการศึกษา 

40    

รวมคะแนน 100    

รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน  เฉล่ีย                 (คะแนนรวมคนที่ 1 + คนท่ี 2 + คนท่ี 3)   

                                                                           
 

โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดงัแนบ) 

ความเห็น          ผานการประเมิน   

                        ควรพัฒนา    
                       ไมผานการประเมิน 

 

 (ลงชื่อ) ............................ ประธานกรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน............... พ.ศ............... 

 

  (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ.......................... 

 

  (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ....................... 

 

 

สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 

 = ............  คะแนน      
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคดิเห็น 
     ราย (นาย นาง นางสาว)................................................. 

 

1. จุดเดน 

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

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

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

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

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

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

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

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
                      .................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

3. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

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

  (ลงชื่อ) ............................ ประธานกรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน............... พ.ศ............... 

 

(ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ................. 

 

  (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ....................... 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ................................................................นามสกุล......................................................................... 
 ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ........................................................................ 
หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 

รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................................ข้ัน..................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 

2.   ผลการประเมิน ดานที่ 1 และดานที่ 2 (มีผลส้ินสุดแลว) * 

 

รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม     

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

100     เกณฑผานแตละดานและ 
แตละวิทยฐานะตองไดคะแนน 

จากกรรมการ 3  คนเฉล่ีย  ดังนี้ 
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

          ไมตํ่ากวารอยละ 70 

-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

        ไมตํ่ากวารอยละ 75 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100     

 

3.   สรุปผลการประเมิน 

 ดานที่ 1 

 ประเมินครั้งที ่1  เมื่อวันที่................................................................  ผาน     ไมผาน   

 ประเมินครั้งที ่2  (พัฒนาครั้งที่ 1)  เมื่อวันที.่...................................  ผาน     ไมผาน   

 ประเมินครั้งที ่3  (พัฒนาครั้งที่ 2)  เมื่อวันที.่....................................  ผาน     ไมผาน   

 ดานที่ 2 

 ประเมินครั้งที ่1  เมื่อวันที่...............................................................  ผาน     ไมผาน   

 ประเมินครั้งที ่2  (พัฒนาครั้งที่ 1)  เมื่อวันที.่...................................  ผาน     ไมผาน   

 ประเมินครั้งที ่3  (พัฒนาครั้งที่ 2)  เมื่อวันที.่...................................  ผาน     ไมผาน   

สาํหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
(เมื่อการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 มีผลสิ้นสุดแลว)  * 
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4.  ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน   

                       ผานการประเมิน     

                      ไมผานการประเมิน  
 

 (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการชดุที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ. 5  และ ก.ค.ศ. 8/4 ท้ังผานและไมผานการประเมิน) 

 

 

                                                                         (ลงชื่อ)......................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 

                                                                                  (.......................................) 

                                                                          ตําแหนง........................................... 
                                                                          วันที่.......เดอืน.......................พ.ศ. .................. 
 
 

* การประเมินมีผลส้ินสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการชุดท่ี 1 ไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑ 
   หรือไมผานเกณฑ                                                           
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  

วทิยฐานะเชี่ยวชาญ  สายงานนิเทศการศึกษา  
1.   ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
       ช่ือ................................................................นามสกุล...................................................................... 
       ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ.................................................................... 
       หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 

       รับเงินเดอืนอันดับ คศ. .........................................ข้ัน..................................บาท 

       วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.................................................................................................................... 

2.  ไดมีการตรวจสอบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนี้มีคณุสมบัตเิปนไปตามหลักเกณฑ 
      ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด คือ 

1)  ดาํรงตําแหนงศึกษานิเทศก วทิยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

     เมื่อวันที่ ...................นบัถึงวันยืน่คําขอเปนเวลา........ป......เดือน......วัน   หรือ  
     ดาํรงตําแหนงศึกษานิเทศก วทิยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการ   
     เมื่อวันที่ ...................นบัถึงวันยืน่คําขอเปนเวลา........ป......เดือน......วัน   

       2)  มีภาระงานตามตําแหนง            เต็มเวลา      ไมเต็มเวลา              
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาทีค่วามรับผิดชอบฯ ยอนหลัง 2 ป    ติดตอกัน   ไมติดตอกนั นบัถึงวนัทีย่ืน่คําขอ 

3.   ผลการประเมิน  ดานที่ 1 และดานที่ 2  

 

รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

100     เกณฑผานแตละดาน ตองได
คะแนนจากกรรมการ 3 คน
เฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 75 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100     

 

4.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง  ในการประชุมคร้ังท่ี............./.......... ..เม่ือวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ. ..............     
มีมติใหผานการประเมินท้ัง 2 ดาน   

        (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่  1  ตามแบบ ก.ค.ศ. 5 และ ก.ค.ศ. 8/4 ) 
 

                                                                                 

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

                                                                                ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหนาสวนราชการ 

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ก.ค.ศ. 10 

     วันที่.......เดอืน...................พ.ศ. ..................... 
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การประเมินดานที่ 3 
ดานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คาํชี้แจงการประเมนิดานที่ 3   

ดานผลการปฏิบัติงาน 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

  การประเมินดานที่  3  ดานผลการปฏบิัติงาน  มีองคประกอบการประเมิน   

เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน  และวิธกีารประเมิน  ดังนี้ 
1. องคประกอบการประเมนิ   

     การประเมนิดานที่  3 ดานผลการปฏิบติังาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน    

ประกอบดวย  2  สวน  ดังนี ้
                                     สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน 

มีรายการประเมิน  4  รายการ  จํานวน 7  ตัวบงชี ้ ดังนี้ 
1) ผลที่เกิดกับครู  (25  คะแนน)  มีจํานวน  2 ตัวบงชี้ 
2) ผลที่เกิดกับผูเรียน  (10 คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี้ 
3) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  (15  คะแนน)  มีจํานวน  2  ตัวบงชี ้
4) ผลที่เกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (10  คะแนน)   

มีจํานวน  2 ตัวบงชี้ 
 

 สวนที่  2 ผลงานทางวิชาการ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  2  รายการ   
จํานวน  6  ตัวบงชี้  ดังนี้ 

1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20  คะแนน)  มีจํานวน  4  ตัวบงชี้ 
2) ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  (20  คะแนน)  มีจํานวน  2  ตัวบงชี้ 

2.  เกณฑการใหคะแนน   

2.1 การประเมินดานที่  3 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
กําหนดใหมเีกณฑการประเมินเปนระดับคุณภาพ  4  ระดับ  คือ ระดับ  4  ระดับ  3  ระดับ  2  และ
ระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
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ระดับคุณภาพ 
คะแนนทีไ่ด 

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) (คะแนนเต็ม 20) 

4 5.00 10.00 20.00 

3 3.75 7.50 15.00 

2 2.50 5.00 10.00 

1 1.25 2.50 5.00 

 

2.2  การประเมินดานที่  3 สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ  พิจารณาจาก 
1)  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  
      -  ความถูกตองตามหลักวิชาการ  ( 7 คะแนน) 

     -  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ  ( 6 คะแนน) 

      -  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (4 คะแนน) 

      -  การจัดทํา  การพิมพและรูปเลม  ( 3 คะแนน) 

2)  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  
      -  ประโยชนตอผูเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา          
          หนวยงานการศึกษาและชุมชน  (10 คะแนน) 

      -  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ   
                                                       (10 คะแนน) 

3.  เกณฑการตัดสิน 

      3.1 การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนที่ 1  

ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  และสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ผูที่ผานเกณฑการประเมิน 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้   
 

วิทยฐานะ ผลการประเมินดานที่ 3 

สวนที่ 1 สวนที่ 2 คะแนนรวมเฉลี่ยท้ัง 2 สวน 

ชํานาญการพเิศษ   ไมตํ่ากวารอยละ 65 ไมตํ่ากวารอยละ 65 ไมตํ่ากวารอยละ 70 

เชี่ยวชาญ ไมตํ่ากวารอยละ 70 ไมตํ่ากวารอยละ 70 ไมตํ่ากวารอยละ 75 

เชี่ยวชาญพิเศษ ไมตํ่ากวารอยละ 75 ไมตํ่ากวารอยละ 75 ไมตํ่ากวารอยละ 80 
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3.2 การปรับปรุงดานที่ 3 

  กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 2  

มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงานอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  โดยตองมีผลการประเมิน  

จากกรรมการไมนอยกวา 2 คน ผานเกณฑทั้งในสวนที่ 1  สวนที่ 2 และคะแนนรวมเฉลี่ย และตอง
มีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 

  การปรับปรุงสวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองเปนกรณี 

ที่ผูขอรับการประเมินชี้แจงขอมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/4) ยังไมชัดเจน 

สามารถใหผูขอรับการประเมินอธิบายหรือชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจนไดเทานั้น  ไมสามารถให
ปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา เชน  ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน  

สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การปรับปรุงสวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได 
 การปรับปรุงดานที่ 3 สามารถปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1  

ใหปรับปรุงภายในเวลา 6 เดือน  เมื่อปรับปรุงแลวหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแลวเห็นวา 
ผูขอรับการประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต  อาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน
เวลา 3 เดือน   

4. วิธีการประเมิน 

  4.1   ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 3 ( ก.ค.ศ. 11/4 และ ก.ค.ศ. 12/4) 

ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 3  และคําอธิบายรายการและตัวบงชี้การประเมินดานที่ 3    

4.2 ใหกรรมการพิจารณาจากขอมูลสวนที่  1 คือ  ผลการพัฒนาคุณภาพ 

การนิเทศการศึกษา  จากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับการประเมินรายงานตามแบบ ก.ค.ศ. 3/4  และ
อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  สําหรับการประเมินสวนที่  2  พิจารณาจากเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ  ตามจํานวนและประเภทที่ ก.ค.ศ. กําหนดไวในหลักเกณฑฯ  ของแตละวิทยฐานะ
และตามคําอธิบายรายการและตัวบงชี้การประเมินดานที่ 3  ทั้งนี้การประเมินในสวนที่ 2  นี้  อาจให 
ผูขอรับการประเมินตอบขอซักถามดวยก็ได 
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  4.3 การประเมินดานที่ 3  สวนที่ 1  (ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา)  
ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แหลงขอมูลที่แสดงถึงรองรอยคุณภาพตามที่ปรากฏ
ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/4)  แลวใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ โดยวงกลมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพและบันทึกหลักฐานรองรอยที่สอดคลองกับระดับคุณภาพนั้น  ในแบบบันทึกการประเมิน  

(ก.ค.ศ. 11/4) แลวจึงนําคะแนนที่ไดแตละขอและขอสังเกตมาบันทึกลงในแบบประเมินดานที่ 3   

(ก.ค.ศ. 12/4)  ใหชัดเจน 
  4.4 การประเมินดานที่  3  สวนที่  2 (ผลงานทางวิชาการ) ใหกรรมการแตละคน
ประเมินผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่กําหนด แลวจึงใหคะแนน 

ในแตละรายการ  พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการในแบบประเมินดานที่ 3   

(ก.ค.ศ. 12/4)  ใหชัดเจน 
 

 

หมายเหตุ    แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 13/4) ใชสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  หรือสวนราชการเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง  พิจารณา  เมื่อการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่  3 มีผลสิ้นสุดแลว 

 

 

 

 1. ใหคณะกรรมการประเมิน  2  รายการ  ตามที่ผูขอรับการประเมินเสนอไวตามแบบ ก.ค.ศ. 1  

(ขอ 6) คือ 1) ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน  

สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และ 2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหา
และการพัฒนาการจัดการศึกษา   
 2. ใหกรรมการแตละคนประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาของผูขอ 
รับการประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ โดยใชแบบบันทึกการประเมินดานที่ 3  (ก.ค.ศ. 11/4 ) 

และนําผลการประเมินบันทึกลงในแบบสรุปผลการประเมินดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 14/4)   

 3. ใหกรรมการแตละคนประเมินรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการศึกษา  ที่ผูขอรับการประเมินรายงานไวในแบบ ก.ค.ศ. 1  ตามกรอบการประเมินดานที่ 3  สําหรับ
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  

วิทยฐานะชํานาญการ 
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 4. ใหกรรมการแตละคนบันทึกสรุปคะแนนการประเมินทุกดาน  คือ ดานที่ 1   

ดานที่  2  และดานที่  3  และบันทึกขอสังเกตในการประเมินทั้ง 3 ดาน  ลงในแบบประเมินดานที่ 1  

ดานที่  2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 14/4) 

 5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคนไมตํ่ากวารอยละ 65   

 

หมายเหตุ   แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 15/4)  ใชสาํหรบัสํานักงาน 
                  เขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
                  ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา เมื่อการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่  3 มีผลสิ้นสุดแลว 
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คาํอธิบายรายการและตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

 การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานนิเทศการศึกษา  มีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  ประกอบดวย  2  สวน คือ  สวนที่ 1 ผลการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษา  60 คะแนน  มีจํานวน 7 ตัวบงชี้  และสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 40 คะแนน  

ดังนี้ 
 

สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา    (60 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกับครู 
พิจารณาจากคุณภาพในการจัดการเรียนรูของครูและความพึงพอใจของครู  ตามตัวบงชี้  ดังนี้ 

   ตัวบงชี้ 1.1  คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู   หมายถึง ครูที่เปนกลุมเปาหมาย 
ในการนิเทศการศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยการ
ออกแบบการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู  ปญหา 
ความตองการและความสนใจของผูเรียน โดยมีเปาหมายการพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนจนเปน 

ที่ประจักษและสามารถตรวจสอบได  
 ตัวบงชี้ 1.2  ความพึงพอใจของครู หมายถึง ครูที่เปนกลุมเปาหมายในการนิเทศ

การศึกษา เกิดความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ  เทคนิค รูปแบบ วิธีการและระบบการนิเทศ
การศึกษาของศึกษานิเทศก 

2.  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

พิจารณาจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดประสบการณของครู   
 ตัวบงชี้   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  หมายถึง ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณ  การอบรม การศึกษาคนควา ฝกประสบการณตาง ๆ  

ทําให ผู เรียนเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม  และพัฒนาการที่แสดงออกดานพุทธิ พิสัย    
ดานจิตพิสัย  และดานทักษะพิสัย   
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3.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
พิจารณาจากการที่สถานศึกษานํ าผลการนิ เทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ตามตัวบงชี้  ดังนี้ 
  ตัวบงชี้ 3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เปน
กลุมเปาหมายในการนิเทศการศึกษา สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ใหบังเกิดผลสําเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนด จนเกิด 
ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ เปนแบบอยางใหกับหนวยงานหรือสถานศึกษาตางๆ โดยปรากฏหลักฐาน 

ที่สามารถตรวจสอบได 
 ตัวบงชี้  3.2  สถานศึกษาไดรับการยอมรับ หมายถึง  สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 

ในการนิเทศการศึกษานําผลท่ีไดจากการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาในดานตาง ๆ จนเกิดผลงานหรือรางวัลเปนที่ยอมรับจากหนวยงานการบริหารการจัด
การศึกษาตามโครงสรางการบริหารของหนวยงานตนสังกัด  บุคคลและองคกรตาง ๆ 

4.  ผลท่ีเกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พิจารณาจากปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ  และผลกระทบที่สงผลตอการจัด

การศึกษาในสถานศึกษา  ตามตัวบงชี้  ดังนี้ 
 ตัวบงชี้  4.1    การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

หมายถึง  สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายในการนิเทศการศึกษา  สามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
และสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมและเปนแบบอยางได โดยปรากฏหลักฐาน
รองรอยคุณภาพ 

 ตัวบงชี้  4.2  ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน หมายถึง ผูปกครองและชุมชน
ของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายในการนิเทศการศึกษา มีความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่นําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ อาสาเขามาชวยเหลือ 
และเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สวนที่  2  ผลงานทางวิชาการ  (40 คะแนน) 

 ผลงานทางวิชาการของสายงานนิเทศการศึกษา  หมายถึง  รายงานการศึกษา  คนควา  
วิจัย  รายงานการนิเทศการศึกษา รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มี
จุดมุงหมายในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรู
เพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา   

ประเภทผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอตองแสดงถึงความรูความสามารถ  ความชํานาญ 

และความเชี่ยวชาญของผูขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบงตามลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผลงาน งานแตงเรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  ซึ่งเปน
ผลงานที่ไดรับการเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ผลงานวิจัย ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เชน 

   3.1  การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3.2 สื่อ นวัตกรรมทางการนเิทศการศึกษา เชน ผลงานดานการพฒันารูปแบบ 

นวัตกรรมที่นํามาใชในการปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งอาจจัดทําเปนเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ รวมทั้งเทคนิค  วิธีการนิเทศ อันเปนประโยชนตอ 
การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 

  3.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติหนาที่ เปนเอกสารที่สามารถใชประกอบ 

ในการปฏิบัติหนาที่การนิเทศการศึกษา  ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในหนาที่ 
ใหสงูข้ึน  

                    3.4 กรณีผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินมิไดจัดทําแตผูเดียว แตได
รวมจัดทํากับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม ใหชี้แจงใหชัดเจนวาผูขอรับการประเมินมีสวนรวม 

ในการจัดทําในสวนใด ตอนใด  หนาใดบาง คิดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวิชาการแตละเลม 

และใหผูรวมจัดทําทุกคนรับรองพรอมทั้งระบุวาผูรวมจัดทําแตละรายไดจัดทําสวนใดบาง 
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                       3 .5 ผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอรับการประเมินตองไม เปนผลงาน 

ทางวิชาการที่ใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงาน
ทางวิชาการที่เคยใชเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 

 

  ลักษณะสําคัญของผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
1.1  ความถูกตองตามหลักวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการและรูปแบบของผลงาน
ประเภทนั้น ๆ  เชน งานวิจัยจัดทําถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  รายงานการประเมินโครงการ จัดทํา
ถูกตองตามวิธีการและรูปแบบของการประเมินโครงการ หรือ รายงานการพัฒนานวัตกรรม จัดทํา
ถูกตองตามวิธกีารและรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม  เปนตน    

1.2  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
ผลงานทางวิชาการตองมีเนื้อหาสาระสมบูรณ ครบถวนถูกตองตามหลักวิชาการ 

ทันสมัย   มีการคนควาอางอิงถูกตองเชื่อถือได การเรียบเรียงถูกตองตามหลักภาษา และจัดหัวขอ
เปนระบบเดียวกัน ฯลฯ 

1.3  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ผลงานทางวิชาการตองแสดงใหเห็นถึงการคิดวิเคราะห สังเคราะห พัฒนาและ 

การประยุกตใช  โดยไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 

1.4  การจัดทํา  การพิมพและรูปเลม 

ผลงานทางวิชาการตองมีการจัดทําอยางประณีต  การพิมพถูกตองตามหลักวิชาการ 
และสวยงาม เชน  การพิมพหัวขอ การยอหนา การพิมพตาราง  การพิมพเชิงอรรถ บรรณานุกรม 

การจัดทํารูปเลมถูกตอง  มีปกหนา  ปกใน  คํานํา สารบัญ  เนื้อหา  บรรณานุกรม ภาคผนวก   

ปกหลัง  เปนตน 
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2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1  ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา หนวยงานการศึกษา  

และชุมชน 

 พิจารณาจากผลที่ปรากฏตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 
หนวยงานการศึกษาและชุมชน อยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

2.2  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ 
 พิจารณาจากประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเปน

แบบอยาง  ใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแบบในการปฏิบัติไดเปนอยางดี มีการนําผลงาน                

ไปเผยแพรดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสาร วารสาร การนําเสนอ 

ตอที่ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร ทางวิทยุ โทรทัศน หรือ website  เปนตน 

 

รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  (สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ) 
หมายถึง การรายงานการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

กลุมเปาหมายในการนิเทศอยางเปนระบบ  ต้ังแตการระบุปญหาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันมากกวา 1 ปญหา และนํามากําหนดขอบเขตในการแกปญหาและพัฒนา จัดทํารูปแบบ  

เทคนิค  วิธีการแกปญหาและพัฒนา  แลวนําไปใชแกปญหาและพัฒนา  สรุปผลที่เกิดข้ึนจากการ
แกปญหาและพัฒนา  และนําเสนอวิธีการในเชิงนโยบายวาจะนําไปใชปรับปรุง  แกปญหาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตอยางไร 

พิจารณาจาก  
1. การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา   
2. รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการแกปญหาและพัฒนา   
3. การนํารูปแบบ  เทคนิค  วิธีการแกปญหาและพัฒนา  ไปใชแกปญหาและพัฒนา 

และผลที่เกิดข้ึน   

4.  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต   
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กรอบการประเมินดานที่  3  ดานผลการปฏิบัติงาน 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัตงิาน  (100  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  (60  คะแนน)   

1. ผลท่ีเกิดกับครู (25 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 คุณภาพในการจัดการ 
      เรียนรูของครู  (20 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 4   ครูสามารถนําผลการนิเทศการศกึษาไปพัฒนา 
                   การจดัการเรยีนรูในสถานศกึษาไดผลสอดคลอง 
                กับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐาน 

                การเรียนรูอยางตอเนื่อง จนเปนทีป่ระจักษ  
ระดับ 3   ครูสามารถนําผลการนิเทศการศกึษาไปพัฒนา 
                   การจดัการเรยีนรูในสถานศกึษาไดผลสอดคลอง 
                กับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐาน 

                การเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ระดับ 2   ครูสามารถนําผลการนิเทศการศกึษาไปพัฒนา 
                  การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดผลสอดคลอง 
                กับมาตรฐานการเรียนรู 
ระดับ 1    ครูสามารถนําผลการนิเทศการศกึษา 
                ไปพัฒนาการจดัการเรียนรูในสถานศึกษาได 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    

      แหลงขอมูล  เชน 

     - รายงานผลการนิเทศ 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2.  สัมภาษณ  สอบถามบคุคลทีเ่กีย่วของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  

    (10 คะแนน) 

  

  

  

1.2 ความพึงพอใจของครู 
       (5  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
ผูเรียน (10 คะแนน) 

  

  

  

ระดับ 4    ครูกลุมเปาหมายรอยละ 80 ข้ึนไป 

                 มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                 นเิทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 

ระดับ 3   ครูกลุมเปาหมายรอยละ 70- 79 

                มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                นเิทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 

ระดับ 2   ครูกลุมเปาหมายรอยละ 60- 69 

                มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                นเิทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 

ระดับ 1   ครูกลุมเปาหมายต่าํกวารอยละ 60 

                มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                นเิทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 

 

ระดับ 4     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 50 ข้ึนไป 

                 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 

                 กวาปท่ีผานมา 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    

แหลงขอมูล  เชน 

     -  รายงานผลการนิเทศ 
     -  บันทึกการนิเทศ 
      -  สรุปผลการนิเทศ/สรุปผลโครงการ 
     -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
  

  

  

  

 

  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    

 แหลงขอมูล  เชน 

     -  คะแนน O-NET,  NT  และ  LAS  
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

3. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา   
   (15 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 สถานศึกษามีการพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษา 
       (10  คะแนน) 

  

  

  

  

  

ระดับ 3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 40-49 

                 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 

                 กวาปท่ีผานมา 
ระดับ 2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 30-39 

                 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 

                 กวาปท่ีผานมา 
ระดับ 1     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวารอยละ 30 

                 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 

                 กวาปท่ีผานมา 
 

ระดับ 4     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 70 ข้ึนไป 

                 สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                   คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกดิ 
                 ผลการปฏิบัติท่ีดเีลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

ระดับ 3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 60 - 69 

                 สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                    คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิด 
                 ผลการปฏิบัติท่ีดเีลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

     -  คะแนนมาตรฐานวิชาชีพ 

       -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

     -  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน 

     -  ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพ 

         ท้ังภายในและภายนอก 

     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
  

  

  

  

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    

      แหลงขอมูล  เชน 

     -  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ 
     -  ภาพถาย/profile 

     -  รายงานผลการนิเทศ 
     -  ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 

         ท้ังภายในและภายนอก 

     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.2 สถานศึกษาไดรับ 

       การยอมรับ  (5  คะแนน) 

  

  

  

ระดับ 2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 50 - 59 

                สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                   คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิด 
                ผลการปฏิบัติท่ีดเีลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

ระดับ 1     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวารอยละ 50 

                สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                   คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิด 
                ผลการปฏิบัติท่ีดเีลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

 

ระดับ 4     สถานศึกษานําผลจากการนเิทศการศึกษา 
                 ไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับในระดับ 

                 ประเทศหรือระดบัสากล 

ระดับ 3     สถานศึกษานําผลจากการนเิทศการศึกษา 
                 ไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรบัในระดับ 

                 เขตตรวจราชการ 
ระดับ 2     สถานศึกษานําผลจากการนเิทศการศึกษา 
                 ไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรบัในระดับ 

                  เขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจงัหวัด 

2.  สัมภาษณ  สอบถามบคุคลทีเ่กีย่วของ 
  

  

  

 

 

 

  

 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    

      แหลงขอมูล  เชน 

    -  รายงานผลการนิเทศ 
.   -  บันทึกการนิเทศ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2.  สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
 

 

 

4. ผลท่ีเกดิกับระบบการจดัการศึกษา 
    ของสถานศึกษา  (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

4.1 การจัดการศึกษาของ 
        สถานศึกษามีความสอดคลอง 
      กับบริบทของชุมชน  

      และสังคม  (5  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 1        สถานศึกษานําผลจากการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                     จนมีผลงานเปนทีย่อมรบัในระดบัสถานศกึษา 
 

ระดับ 4    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                         ไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคลอง 
                 กบัสภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและ   
                 สังคม  จนเปนทีย่อมรับของชุมชนและสังคม 

                 อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได   
                 โดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจน 

ระดับ 3    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                    ไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคลอง 
                กับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและ 
                สังคม จนเปนทีย่อมรับของชุมชนและสังคม 

                อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได   
ระดับ 2    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                ไปใชในการพัฒนาการจัดการศกึษาสอดคลอง 
                กับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและ 
                สังคม จนเปนทีย่อมรับของชุมชนและสังคม 

 

 

 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    

      แหลงขอมูล  เชน 

     -  รายงานผลการนิเทศ 
      -  ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพ 

         ท้ังภายในและภายนอก 

     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
 2.  สัมภาษณ  สอบถามบคุคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

4.2 ความพึงพอใจของ 
       ผูปกครองและชมุชน   

       (5  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 1    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                ไปใชในการพัฒนาการจัดการศกึษาสอดคลอง    
                กับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชน 

 

ระดับ 4   ผูปกครองและชมุชนรอยละ 80 ข้ึนไป 

               มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  

               ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
               ท่ีนําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
               ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 

               การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ 3   ผูปกครองและชุมชนรอยละ 70 -79  

                มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  

                ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                ท่ีนําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
                ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 

                การศึกษาของสถานศึกษา 
 

  

  

 

  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    

แหลงขอมูล  เชน 

     -  รายงานผลการนิเทศ 
     -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เคร่ืองมือ/แหลงขอมูล 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 2   ผูปกครองและชมุชนรอยละ 60 - 69  

                มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  

                ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                ท่ีนําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
                ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 

                การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ 1   ผูปกครองและชมุชนต่ํากวารอยละ 60  

                มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  

                ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                ท่ีนําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
                ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 

                การศึกษาของสถานศึกษา 
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สวนท่ี 2  ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน) 

1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ  (20 คะแนน) 

                       1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (7 คะแนน) 

                       1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (6 คะแนน) 

                       1.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (4  คะแนน) 

                       1.4 การจัดทํา  การพิมพและรูปเลม  (3 คะแนน) 

 

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ    (20คะแนน) 

                       2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา   การจัดการศึกษา  หนวยงานการศึกษาและชุมชน (10 คะแนน) 

                       2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ  (10 คะแนน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-154 - 



 

 

 

 

 

                             1.   การประเมินผลการพฒันาคุณภาพการนิเทศการศกึษา (60 คะแนน)    ใหนาํกรอบการประเมินสวนที ่ 1  (ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา)  
                                   ทุกรายการมาใชในการประเมิน 

                             2.   การประเมินรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา (40 คะแนน)  มีรายการประเมิน  ดังนี ้ 
                                   2.1  การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา  (5  คะแนน)    

                                   2.2  รูปแบบ  เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา (15 คะแนน) 

                                   2.3  การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา ไปใชแกปญหาและพฒันา และผลทีเ่กิดข้ึน  (15 คะแนน) 

                                   2.4  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพฒันาในอนาคต  (5 คะแนน) 

    

 

 

สําหรับการประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
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แบบบันทกึการประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบติังาน 

สายงานนิเทศการศึกษา 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา   

 

 ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ................................................................................นามสกุล....................................................................  
ตําแหนง.......................................................................วิทยฐานะ.................................................................. 
หนวยงานการศกึษา/หนวยงาน...................................................เขต/อําเภอ................................................. 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ...............................................ขั้น...........................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน........................................................................................... 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  (60  คะแนน) 

1.  ผลท่ีเกิดกับครู (25 คะแนน) 

    1.1 คุณภาพในการจดัการ 
             เรียนรูของครู   
            ( 20 คะแนน) 

   4    ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
       ไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
        ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ     
         และมาตรฐานการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
       จนเปนทีป่ระจักษ   
 3    ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
       ไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
        ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ     
       และมาตรฐานการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
2     ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
       ไปพัฒนาการจดัการเรียนรูในสถานศึกษา 
       ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
1      ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
        ไปพัฒนาการจัดการเรยีนรู 
         ในสถานศึกษาได 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
1.2  ความพึงพอใจของครู  
      (5  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4    ครูกลุมเปาหมายรอยละ 80 ข้ึนไป 

         มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ 
        การศกึษาในระดับมากขึ้นไป  

3     ครูกลุมเปาหมายรอยละ 70- 79 

       มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
        นเิทศการศกึษาในระดับมากขึ้นไป  

2     ครูกลุมเปาหมายรอยละ 60- 69 

       มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
         นเิทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป  

1     ครูกลุมเปาหมายต่ํากวารอยละ 60 

       มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
       นิเทศการศึกษาในระดบัมากขึ้นไป  
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2.  ผลท่ีเกิดกบัผูเรียน  

     (10 คะแนน) 

    -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        ของผูเรียน (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4     สถานศึกษาทีเ่ปนกลุมเปาหมายรอยละ 50 

       ข้ึนไป  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

       ของผูเรียนสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา  
  3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ 40-49 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       ของผูเรียนสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 
  2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ 30-39  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       ของผูเรียนสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 
  1   สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวา 
       รอยละ 30 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

       ของผูเรียนสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.  ผลท่ีเกิดกบัสถานศึกษา 
     (15 คะแนน) 

    3.1  สถานศึกษามีการพัฒนา 
           คุณภาพการศึกษา 
           (10  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  4    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 
          70 ข้ึนไป  สามารถนําผลการนิเทศการศกึษา 
         ไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางมี 
        ประสิทธิภาพ จนเกดิผลการปฏิบัติ  

        ท่ีดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

  3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ  60 - 69  สามารถนําผลการนเิทศ 
         การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
        อยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดผล 

         การปฏิบัติท่ีดเีลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

  2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ 50 - 59  สามารถนําผลการนิเทศ 
         การศึกษาไปพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
          อยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผล 
          การปฏิบัติท่ีดเีลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

  1    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวา 
           รอยละ  50  สามารถนําผลการนิเทศการศกึษา 
        ไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางม ี

         ประสิทธิภาพ จนเกดิผลการปฏิบัติ 

         ท่ีดีเลิศ  ปรากฏหลักฐานชัดเจน     
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.2  สถานศึกษาไดรับ 

       การยอมรับ  (5  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรับในระดับประเทศหรือ 
        ระดับสากล   

  3    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรบัในระดับเขตตรวจราชการ 
  2    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรับในระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรือ 
        ระดับจังหวัด   

  1    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรับในระดับสถานศึกษา 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4.  ผลท่ีเกิดกับระบบการจดั    
      การศึกษาของสถานศึกษา   
     (10 คะแนน) 

     4.1  การจัดการศึกษา 
            ของสถานศึกษา 
                 มีความสอดคลองกับ 

              บริบทของชุมชน 

              และสังคม  (5  คะแนน) 

   4    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
         การศึกษาไปใชในการพฒันาการจัด      
 การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
  ความตองการของชุมชนและสังคม   

    จนเปนที่ยอมรับของชมุชนและสังคม 

         อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได 
โดยปรากฏรองรอยคุณภาพ 

         อยางชดัเจน 

3     สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
          การศึกษาไปใชในการพัฒนาการจดั 
           การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
           ความตองการของชุมชนและสังคม   
             จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

         อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได   
2        สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
           การศึกษาไปใชในการพัฒนาการจดั 
          การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
           ความตองการของชุมชนและสังคม   

            จนเปนที่ยอมรับของชมุชน 

               และสังคม  
1       สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
            การศึกษาไปใชในการพัฒนาการจัด 
               การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
             ความตองการของชุมชน   
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      (ลงชื่อ).......................................กรรมการผูประเมิน 

                                                                                                                               (.....................................)                                                

                                                                                                                   ตําแหนง...................................................... 
                                                                                                                  วันที่..................เดือน........................พ.ศ. .............. 
 

ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะทอนผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการประเมิน 

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 

ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    4.2   ความพงึพอใจ 
             ของผูปกครอง 
          และชุมชน   

          (5  คะแนน) 

  

    4    ผูปกครองและชมุชนรอยละ 80 ข้ึนไป 

        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  

        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  3    ผูปกครองและชมุชนรอยละ 70 - 79 

        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  

        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  2    ผูปกครองและชมุชนรอยละ 60 - 69 

        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  

        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  1    ผูปกครองและชมุชนต่ํากวารอยละ 60 

        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  

        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
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ก.ค.ศ. 12/4 

 

 

 

แบบประเมนิดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนที่ 1 และสวนที่ 2) 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  สายงานนเิทศการศึกษา 
               1.   ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

  ช่ือ................................................................นามสกุล........................................................................... 
   ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ.......................................................................... 

  หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 

  รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .............................ข้ัน ...........................บาท 

       วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 

  2.    ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได หมายเหตุ 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  
(60 คะแนน) 

  เกณฑผาน 

สวนที่ 1  

        ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65  (39  คะแนน) 

สวนที่ 2  

        ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65  ( 26  คะแนน) 

และคะแนนสวนที่ 1 และสวนที่ 2  

รวมกันแลว ตองไมตํ่ากวา 
รอยละ 70  (70  คะแนน) 

 

1. ผลท่ีเกิดกับครู  
    1.1 คุณภาพในการจดัการเรียนรูของครู 
    1.2 ความพงึพอใจของครู 
2. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

3. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
    3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3.2 สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 

4. ผลท่ีเกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    4.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความ  

          สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

    4.2 ความพงึพอใจของผูปกครองและชุมชน 

25 

(20) 

(5) 

 

10  

15 

(10) 

(5) 

 

10 

(5) 

 

(5) 

 

รวมคะแนนผลการปฏิบัตงิาน 60  

 

 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 
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รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได หมายเหตุ 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน)    

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 20  

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (7)  

1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (6)  

1.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (4)  

1.4 การจัดทํา การพิมพและรูปเลม (3)  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 20  

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
       การจดัการศึกษา   หนวยงานการศึกษาและชุมชน 

(10)  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและ 
      การเผยแพรในวงวิชาการ 

(10)  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 40   

คะแนนรวม 100   

 

 

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

                                                       (...........................................................) 

                                                                                                 ตําแหนง............................................................................... 
                                  วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................   
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โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ราย (นาย นาง นางสาว).................................................................. 

 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา      
                    ................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 
                    .................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                                                                                         (.....................................................) 

                                                                                                      ตําแหนง.......................................................... 
                                                                                                      วันที่..............เดือน.............. พ.ศ. ..................... 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  สายงานนิเทศการศึกษา 
 

 ผานการประเมินดานที่ 1  และดานที่ 2 

    คร้ังที่  1  (ประเมินครั้งเดียวผานทั้ง 2 ดาน) 

    คร้ังที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1    ดานที่ 1   ดานที่  2) 

                                    คร้ังที่  3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2    ดานที่ 1   ดานที่  2) 
 

 การประเมินดานที่ 3 

         กรณีผาน (สวนท่ี 1 สวนท่ี 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย  ผานเกณฑ) 
                     คร้ังที่  1  (ประเมินครั้งเดียวผาน) 

    คร้ังที่  2  (หลังจากปรบัปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  1) 

    คร้ังที่  3  (หลังจากปรบัปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  2) 

        กรณีไมผาน (สวนท่ี 1 สวนท่ี 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย  ไมผานเกณฑ) 
                        คร้ังที่  1  (ประเมินครั้งเดียวไมผาน) 

    คร้ังที่  2  (หลังจากปรบัปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  1) 

    คร้ังที่  3  (หลังจากปรบัปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  2) 

 

1.    ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ................................................................นามสกุล........................................................................... 
   ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ.......................................................................... 
   หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 

รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................................ข้ัน..................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสดุแลว) * 
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2.   ผลการประเมิน ดานที่ 1  และดานที่ 2   

 

รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
100 70** 

    **  คิดคะแนนเฉลี่ย 
      แตละดานจาก  

      กรรมการ 3 คน 

 
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100 70** 

    

 

3.   ผลการประเมิน ดานที่ 3 

 

รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ  

              การนิเทศการศึกษา 

 

60 

 

39 

   เกณฑผาน 

สวนที่ 1 แตละคนไมตํ่ากวารอยละ 65 (39 คะแนน) 

สวนที่ 2 แตละคนไมตํ่ากวารอยละ 65  (26 คะแนน) 

คะแนนรวมเฉลีย่แตละคนไมตํ่ากวารอยละ 70 

(70  คะแนน) สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 40 26    

รวมเฉล่ีย 100 70     

 

ความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 2 ในคราวประชุมครั้งที ่............../................เมื่อวันที.่..................................... 
                          ผานเกณฑการประเมินดานที่ 3 ท้ัง 2 สวน   

                             ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                                               ไมผานเกณฑการประเมนิ (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 

 

                                                                            (ลงชื่อ)......................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 

                                                                                                        (.......................................) 

                                                                                ตําแหนง.............................................................. 
                                                                                                                วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ..................... 
 

* การประเมินมีผลส้ินสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑหรือไมผานเกณฑ 
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แบบประเมนิดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 

วิทยฐานะชํานาญการ  สายงานนิเทศการศึกษา 
1.    ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

         ช่ือ................................................................นามสกุล.............................................................................. 
   ตําแหนง................................................................................................................................................... 
   หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ............................................. 

         รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................................ข้ัน..................................บาท 

      วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.......................................................................................................... 

2.   ผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  เกณฑผานตองไดคะแนน 

แตละดานดังนี ้
ดานที่ 1 ไมตํ่ากวารอยละ 65 

ดานที่ 2 ไมตํ่ากวารอยละ 65 

ดานที่ 3 ไมตํ่ากวารอยละ 65  

 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

        สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศกึษา   
        สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
                      ในการนเิทศการศึกษา  

100 

(60) 

(40) 

 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

         1.  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศกึษา 
              1.1  ผลท่ีเกิดกับครู  
                   1)  คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู 
                   2)  ความพึงพอใจของครู 
            1.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

            1.3  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
                   1)  สถานศึกษามีการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                   2)  สถานศึกษาไดรับการยอมรบั 

            1.4  ผลท่ีเกิดกับระบบการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
                   1)  การจัดการศกึษาของสถานศึกษามีความ  

                        สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

                   2)  ความพึงพอใจของผูปกครองและชมุชน 

100 

(60) 

25 

(20) 

(5) 

10 

15 

(10) 

(5) 

10 

(5) 

 

(5) 
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รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

              2.     รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
             2.1  การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา   
             2.2  รูปแบบ  เทคนคิ  วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา     
             2.3  การนํารูปแบบ  เทคนิค  วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา 
                      นําไปใชแกปญหาหรือพัฒนา และผลที่เกิดข้ึน   

               2.4   ขอเสนอเชงินโยบายในการแกปญหาและพฒันาในอนาคต   

(40) 

5 

15 

15 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                       (.....................................) 

                                                                                                                ตําแหนง....................................................... 
                                                                                                                        วันที่.......เดอืน...................พ.ศ. .................... 
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โดยมีขอสังเกตดงันี้  ราย (นาย นาง นางสาว) .................................................................. 
ดานที่   1   

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

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

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

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

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

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

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

 ดานที่  2  

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

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

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

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

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

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

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

ดานที่  3  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                                                                                                                  (.....................................................) 

                                                                                                       ตําแหนง.............................................................................. 
                                                                                                      วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ........................ 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 

วิทยฐานะชํานาญการ  สายงานนิเทศการศึกษา 
 ประเมินดานที ่1  และดานที่ 2  และดานที่ 3   

 กรณีผาน   (ดานที่ 1 ดานที่ 2  ดานที่  3  และคะแนนรวมเฉลี่ยผานเกณฑ) 
  คร้ังที่  1  (ประเมินครั้งเดยีวผาน) 

   คร้ังที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1      ดานที ่1     ดานที ่ 2    ปรับปรุงดานที ่3) 

                                             คร้ังที่ 3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2   ดานที่ 1   ดานที่  2  ปรับปรุงดานที่ 3) 
 

 กรณีไมผาน 

                      คร้ังที่  1  (ประเมินครั้งเดยีวไมผานดานใดดานหนึ่งหรือท้ัง 3 ดาน) 

   คร้ังที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1    ดานที่ 1   ดานที่  2   ปรับปรุงดานที ่3) 

                                             คร้ังที่ 3   (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2  ดานที่ 1  ดานที่  2  ปรับปรุงดานที ่3) 

 

 1.     ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

        ช่ือ................................................................นามสกุล................................................................. 
ตําแหนง...................................................................................................................................... 

  หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ................................. 

       รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................................ข้ัน..................................บาท 

        วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน...................................................................................................... 

2. ผลการประเมิน ดานที ่1 และดานที่ 2  

 

รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 65 
    เกณฑผานแตละดาน 

ตองไดคะแนนรวมเฉลี่ย 
จากกรรมการ 3 คน ดังนี้ 
ดานที่ 1 ไมตํ่ากวารอยละ 65 

ดานที่ 2 ไมตํ่ากวารอยละ 65 
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100 65 

    

 

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสดุแลว)* 
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3.   ผลการประเมิน ดานที่ 3 

 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน     

       ผลการพัฒนาคุณภาพ   

            การนิเทศการศึกษา 

 

60 

    เกณฑผาน 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน 

ไมตํ่ากวารอยละ 65 

 

      รายงานการสังเคราะห   
           ผลการแกปญหาและ  
            พฒันาการจัดการศึกษา 

40     

คะแนนรวม 100 65     

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินในคราวประชุมครั้งที่ ............../...................เมื่อวนัที่.......................................... 
                     ผานเกณฑการประเมนิ   

                     พัฒนา (ดานที่ 1 ดานที่ 2  ดานที่ 3  โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                  ไมผานเกณฑการประเมิน (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
 

 

                                                                         (ลงชื่อ)......................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 

                                                                                                                               (......................................) 

                                                                                                                     ตําแหนง........................................... 
                                                                                                                     วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..................... 
 

 

*  การประเมินมีผลส้ินสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑหรือไมผานเกณฑ      
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