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 คูมือการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและ 
เลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการประเมินและผูที่เกี่ยวของ 
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คูมือการประเมินนี้ ประกอบดวยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17   
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบเสนอขอรับการประเมินฯ  แบบรายงานดานที่ 1 และแบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งคําชี้แจงการประเมิน คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบการประเมิน และแบบประเมิน
แตละดาน พรอมแบบรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา  
และรวมระดมความคิดเห็นอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดทําคูมือการประเมินขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และขอบคุณเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
ที่ไดรวมกันดําเนินงานอยางเขมแข็ง  ทําใหไดคูมือการประเมินที่มีความสมบูรณ สามารถใช 
ในการประเมินไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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คําชี้แจง 
 

คูมือการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมี วิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 
ลงวันที่  30 กันยายน  2552 รวมทั้ งแบบเสนอขอรับการประเมิน  แบบรายงานด านที่  1  
และแบบรายงานดานที่ 3  

2. การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดวย 
คําชี้แจงการประเมิน คําอธิบายตัวบงชี้  กรอบการประเมิน  แบบประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน 
และแบบรายงานที่เกี่ยวของ 

3. การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ประกอบดวย คําชี้แจงการประเมิน 
คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบการประเมิน แบบประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน และแบบรายงาน 
ที่เกี่ยวของ 

4. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  คําชี้แจงการประเมิน 
คําอธิบายรายการและตัวบงชี้ กรอบการประเมิน แบบประเมิน  แบบสรุปผลการประเมิน  
และแบบรายงานที่เกี่ยวของ 

5. แบบสรุปผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง  
และแบบรายงานสํานักงาน ก.ค.ศ. 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
สายงานบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  และผูอํานวยการ
สถานศึกษา กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

วิทยฐานะชํานาญการ ใหมีคณะกรรมการประเมินจํานวน 3 คน ทําการประเมินดานที่ 1 
ดานที่ 2  และดานที่ 3 พรอมกัน   โดยประเมินจากเอกสารการรายงานของผูขอรับการประเมิน  เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ  รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา  รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน  กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ 
และคณะกรรมการประเมินมีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได
ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน  



สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 ทําหนาที่ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คนประเมิน 
ทั้ง 2  ดานพรอมกัน โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ไมผานเกณฑ  และ
คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได 
ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน 

ชุดที่ 2  ทําหนาที่ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนที่ 1  
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 
กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินจํานวน 3 คนตอผูขอรับการประเมิน 1 ราย โดยประเมินจากเอกสาร
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และนําผลการประเมินและขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  
มาประกอบการพิจารณาดวย  ทั้งนี้คณะกรรมการอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถาม
ดวยก็ได กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3 ผูขอรับการประเมิน
จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑจากกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 คน  

การปรับปรุงสวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตองเปนกรณีที่ผูขอรับการประเมินชี้แจงขอมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/2) 
ยังไมชัดเจนเทานั้น ไมสามารถใหปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา แตอาจใหผูขอรับการประเมินชี้แจงใหชัดเจน และหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมได 

 การปรับปรงุสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  
การปรับปรุงดานที่ 3 ทั้ง 2 สวน สามารถปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1  

ใหปรับปรุงภายในเวลา 6 เดือน  เมื่อปรับปรุงแลว หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาเห็นวา 
ผูขอรับการประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต  อาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งหนึ่ง  
ภายในเวลา 3 เดือน  

ทั้งนี้การปรับปรุงดานที่ 3 ทั้ง 2 สวน ของผูขอรับการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ตองเปนกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุงไดเทานั้น 
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ  สายงานบริหารสถานศกึษา 

      (ตามหนังสือสํานกังาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวนัที่ 30 กันยายน 2552) 
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วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
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             (3) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 2 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
             (4) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/852 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 
             (5) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/900 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 
 
สิ่งที่สงมาดวย (1) หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

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

 

ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดแจงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหหนวยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ น้ัน 

 

ก.ค.ศ.ไดพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะดังกลาวแลวเห็นวาเพ่ือใหการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงมีมติ ดังน้ี 

1. ยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   
ตามหนังสือที่อางถึง (1) - (5)  

/2. กําหนดหลักเกณฑ......
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2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ 

เลื่อนวิทยฐานะ ตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมน้ี โดยใหถือปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
3. สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ  

ตามหนังสือที่อางถึง (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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 

 
หลักเกณฑ 

1.   ผูขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.

เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 

  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้   

   ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)             
สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ

การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา 
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

สวนที่ 2  การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรู
จากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการใหบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ  
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ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ไดแก ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษาและชุมชนหรือทองถิ่น 
รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย  
 3. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับ
การประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับ
การประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได  

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง 
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน  
ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
 5. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  5.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

  5.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 65 
  5.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  
ไมต่ํากวารอยละ 65  

กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง            
ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ  
        กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม  ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
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 7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ อ.ก.ค.ศ.                
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา
ชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 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  จรยิธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  และดานที่ 3  
คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับ 
การประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน 
และผูบรหิารสถานศกึษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  
โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
 4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑและคณะกรรมการมีความเห็นวา       
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการ 
ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน 
นับแตวันที่ไดรับแจง 
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  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว  ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจง
รายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ
ประเมินตอไป 
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร             
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศกึษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
  4.5  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา 
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ           
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ 
และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพื ่อแจงผู ขอรับ 
การประเมินทราบ  

4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ดาน  ผานเกณฑที่  ก .ค .ศ .กําหนด  ใหเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมตัิ 

5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ  
  กรณี  อ.ก.ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ  ใหผูมี อํานาจตามมาตรา  53  
สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2  
สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 จะแตงตั้งไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวา 
ข้ันต่ําของอันดับ คศ. 2 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ และเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัด 
การดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

 
หลักเกณฑ 

1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผู อํานวยการชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ  
ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลว       
ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้   

   ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)             
สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรู
จากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก 
เอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา  
หรือผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา
และนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

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 ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
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  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
4.3.1  สวนที่  1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65    
4.3.2  สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 

รอยละ 70 
   กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 

ชุดที่ 1   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

   กรณีที่การประเมินดานที่  3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา  
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ 
ผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให
ปรับปรุงได  ไมเกิน 2  ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 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. ตั้ง ดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมิน ยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสง 
คําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  และผลงานทางวิชาการ   จํานวน  4  ชุด  ตอผูบั งคับบัญชาชั้นตน 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณี ผูที่ จะ เกษียณอายุราชการใหยื่นคํ าขอพรอมทั้ งผลการปฏิบัติ งาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม  จํานวน 1 คน  และผูบริหารสถานศึกษาที่มี วิทยฐานะไมต่ํากวา 
วิทยฐานะชํานาญการพิ เศษ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้ งกรรมการคนหนึ่ ง 
เปนประธานกรรมการ 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการ 
ประเมินสามคน 
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 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  

ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3  เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  และความเห็น
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพื่อดําเนินการตอไป 

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  

4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี  
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสงัเกต
ของคณะกรรมการชุดที ่1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา 
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  

4.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
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  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายใน
เวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และมี 
ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด  ถือวาไมผานการประเมิน และใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
ใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 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 โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการ 
ใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน 
นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ  
        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง ตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือ        
สงเกินเวลาที่กําหนด 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 และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการพิจารณา
และขอสังเกตของคณะกรรมการใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
      กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนา
กอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่ง 
จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  

____________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ รองผูอํานวยการ
ชํานาญการ มาแลว ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษายอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และการให 
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณา

จากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น โดยคํานึงถึงปริมาณ 
คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ 
ผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสู 
การสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จํานวน 
ไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ 
ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจให ผูขอรับการประเมิน
นําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที ่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 ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  
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4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  

4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้  
4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  
4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  
4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา  

รอยละ 75  
กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1 

มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
ผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน  และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  

5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด  

6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จะตอง
ผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 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. ตั้ง ดวย  
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วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและ
รับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
จํานวน 4 ชุดตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน  

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  

3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการขึ้นเพื่อชวย
กลั่นกรองกไ็ด  

4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  

4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ที่จะตรวจและประเมินเปนกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมิน
สามคน  
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5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน 

ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย  

5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สงผลการปฏบิัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็น
ของคณะกรรมการชุดที ่1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการตอไป  

5.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที ่2 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการ
ชุดที ่1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยทีส่ามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการชดุที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดที ่1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา 
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษา ภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา 
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1  
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5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลา
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

5.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ  
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
ใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  

6. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร  

ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง  
ผลการประเมินดานที ่1 ดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที ่1 ใหคณะกรรมการชดุที ่2 
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ  
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. 
มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

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

6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

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

6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  
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6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสง
เกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป  

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

7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ  และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว 

ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และใหได 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 จะแตงตั้งได 
เมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  

 
________________________________  
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  

_________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษา ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก  
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ  

การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  
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ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ไดแก ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น 
รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย  

3. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับ
การประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับ 
การประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได  

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง  
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย  

4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ไดรับคําขอจากสถานศึกษา  

5. เกณฑการตัดสิน  
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้  
5.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65  
5.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย

ไมต่ํากวารอยละ 65  
5.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  

ไมต่ํากวารอยละ 65  
กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวา  

ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 
ไมเกิน 3 เดือน  

6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวนสมบรูณ  

กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด  
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7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด  

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง สวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย  
 

วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา  

กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
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 ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม 
จํานวน 1 คน และผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3  
4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวา 

ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการ
ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา  
3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  
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4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียด
ที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร  
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต  
ของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3  

4.5 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลา
ที่กําหนด หรือสงเกนิเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ  
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ 
และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน
ทราบ  

4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  

5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  
กรณี      อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง

ใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 สําหรับผูที่รับเงินเดือน
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2 จะแตงตั้งไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.2 ไมเกิน 1 ข้ัน 
และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  และเรงรัด 
การดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  

 
 

_________________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  

_______________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

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 และคณะกรรมการสถานศึกษา  
สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่  2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่   

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากผลการพัฒนาที่ เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น  
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง
ดวยก็ได  

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา 
และนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษาจํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ ใหพิจารณา 
จากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ 
และตอบขอซักถามดวยก็ได  

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

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที ่2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบตัิงาน  

4. เกณฑการตัดสิน  
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้  
4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70  
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4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 70  

4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้  
4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65  
4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65  
4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  

กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ  
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา
ผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
ผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติให
ปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  

5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื ่อเลื ่อนเปนวิทยฐานะผู อํานวยการ  
ชํานาญการพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด  

6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 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. ตั้งดวย  
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วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมิน ยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง
แลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงาน ทางวิชาการ 
จํานวน 4 ชุดตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน  

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  
โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 

และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน
สามคน  

4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน 

ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ  
จากสถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง 
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย  
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4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ  
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และ
ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป  

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2ไมผานเกณฑและคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา ตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรให 
มีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดไวในวิธีการขอ 3.1  

4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลา
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติและใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการพิจารณา 
ใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
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5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 

เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด จากกรรมการชุดที่ 2 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ  

เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ  

เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที ่2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  

5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือสง
เกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
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5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาและ
ขอสังเกตของคณะกรรมการใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  

6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนา

กอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่ง 
จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว  

 

_____________________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  

_______________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
หรือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ มาแลว 
ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษา ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน 
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณา

จากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึงปริมาณ 
คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ 
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสู
การสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จํานวน
ไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ
ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมิน
นําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  

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 ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  
4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน  

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  
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4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้  
4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตองได

คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  
4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  
4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 75  

กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที ่1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ  
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 
2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  

5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติ 
ไดไมกอนวันที่สํานักงานก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด  

6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จะตองผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด  
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง สวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย  
 

วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน  

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  

3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรอง 
ผลงานทางวิชาการ กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการขึ้น 
เพื่อชวยกลั่นกรองก็ได  

4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
4.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  

4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมี
กรรมการประเมินสามคน  

5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน 

ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของ  
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย  
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5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 
และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการตอไป  

5.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษา ภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา ตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลว เห็นควรให 
มีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา ตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1  

5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต  
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

5.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ  
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
ใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
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6. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร  

ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง  
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3 
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ  
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

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

6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

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

6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ใหคณะกรรมการชุดที ่2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  

6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนดหรือ 
สงเกินเวลาที่กําหนด ถอืวาสละสิทธิ์  

6.5 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป  
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6.6 กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป  

7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว

ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และใหไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
 

________________________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  

______________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษา 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 และคณะกรรมการสถานศึกษา  
สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลผลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน 
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ 
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสู
การสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จํานวน 
ไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 
ผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ
และตอบขอซักถามดวยก็ได  

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 ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80  
4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน  

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80  
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4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้  
4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75  
4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75  
4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา  

รอยละ 80  
กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1 

มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาได ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงได 
ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  

5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติ 
ไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด  

6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด  
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง สวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย  
 

วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและ
รับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.  
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กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.  
กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน  

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ.  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการ

ประเมิน  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชา
ที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการ
ประเมินสามคน  

4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน 

โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ
การประเมินไวในแบบประเมินดวย  

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน  
ทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป  

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมินพัฒนา ตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  
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เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง  

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ให ก.ค.ศ. ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1  

4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลา
ที่กําหนด หรอืสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และมีผล
การประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
ไมอนุมัติ และใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจง 
ผูขอรับการประเมินทราบ   

5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร  

ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง  
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที ่1 ใหคณะกรรมการ
ชุดที ่2 เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ  
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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 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 
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

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

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ใหคณะกรรมการชุดที ่2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  

5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด  
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ 

5.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยู
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  และ
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงตั้งเปน
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ได ตองเปนผูที่ไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ 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 นับแตวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏบิัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

_______________________________ 
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ก.ค.ศ. 1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
ทุกตําแหนง 

 
 

วิทยฐานะที่ขอ................................................................................................... 
สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู................................................................. 

 

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

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

ตําแหนง............................................................................... ตําแหนงเลขที่....................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน..........................................................อําเภอ/เขต............................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา.................................................สวนราชการ......................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น......................................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง ที่สําคญั 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. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 

1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 

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

                               บางสวน ดังนี ้
 

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี/เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

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

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

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/ 
แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส่ือ/นวัตกรรม   
แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบตัรผานการอบรม  ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ  เปนตน โดยเก็บไวที่
สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
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6.  การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัติงาน   
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด  

พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ  ดังนี้ 
สายงานการสอน 

1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบ
ของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ 

ผูขอรับการประเมินที่สอนในระดับปฐมวัย ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
และจิตใจ สังคม และสติปญญา แทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบของวิชา 
ที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 

ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษซึ่งไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม แทน  
โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา วาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด และอยางไร  
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
3) ขอมูลอ่ืน  ๆไดแก ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 

สายงานบริหารสถานศึกษา  
1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคณุภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
3) ขอมูลอ่ืน  ๆไดแก ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 

สายงานนิเทศการศึกษา 
1) ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

 ตําแหนง.................................................... 
 วันที่ ......... เดอืน....................พ.ศ. ..........
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การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

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

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

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

 (......................................................) 
               (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ ........ เดอืน..................... 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. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี.................... วิชาเอก...................... จากสถาบันการศึกษา........................ 
2. วุฒิปริญญาตรี.............................. วิชาเอก...................... จากสถาบันการศึกษา........................ 
3. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี................... วิชาเอก.......................จากสถาบันการศึกษา....................... 

ตําแหนง................................. วิทยฐานะ.................................ตําแหนงเลขที่..................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา....................................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง................................... เมื่อวนัที่...........เดือน....................พ.ศ. .......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้
 

วัน เดือน ป ตําแหนง/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. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 

1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
1)         ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)         ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน 

                                 บางสวน ดังนี ้
 

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี/เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

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

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดประสบการณ/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  ส่ือ/นวัตกรรม   
แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม/ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ เปนตน 
โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
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6.  การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัติงาน  
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน

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

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ 
ผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 

ผูขอรับการประเมินที่สอนในระดับปฐมวัยใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
และจิตใจ สังคม  และสติปญญา  แทนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการประเมิน  และหรือผลการทดสอบ 
ของวิชาที่สอน ในระดับเขตหรือระดับประเทศ  และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 

ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษซึ่งไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงานผล
การพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย 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 และขอมูล

เกี่ยวกับปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................. 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 
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สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 (สําหรับสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา) 
และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (สําหรับสํานักงาน กศน.) 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศกึษา และหนวยงาน  
สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................. 
3.. .......................................................................................................................... 

สายงานนิเทศการศึกษา  รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 
สวนท่ี 1 ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน (งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น.................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 

 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 

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

 (.....................................................) 
 ตําแหนง.................................................... 
 วันที่ ..........เดอืน....................พ.ศ. .......... 

 
 

การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

 ตําแหนง.................................................... 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
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การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

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

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

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

 (..................................................) 
               (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
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ก.ค.ศ. 2 
แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 

 (ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ............................................................ 

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ.................................................................นามสกุล............................................................. 
ตําแหนง .......................................วิทยฐานะ.................................ตําแหนงเลขที่...................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน...............................................อําเภอ/เขต................................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
      และรวบรวมเอกสารหลักฐานอางองิไวท่ีสถานที่ปฏิบตัิงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  ดงันี ้

1.  การมีวินัย  
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และแบบแผน

อันดีงามของสังคม  
(ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาผูอ่ืน)  
1.2  การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาท่ีราชการ การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 
และผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ดี)                  

1.3  การตรงตอเวลา  การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        
1.4  ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต การรักษา ผลประโยชนของทางราชการ 

 และไมมีผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย)       
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1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น และ

ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ)                 
2. การประพฤติปฏบิัตตินเปนแบบอยางทีด่ี 

2.1 ความอุตสาหะ ขยัน  อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  
คุมคา มีประสิทธิภาพ 

(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน  
และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได)              

2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติ

ตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน) 
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง 
ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และวางตัวเปนกลางทางการเมือง 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวม
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม 
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  

และสิ่งแวดลอม) 
3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กจิกรรม  ทีแ่สดงถึงการดํารงชวีิตตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง)   

3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงค 

และเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 
3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  

(ให อ ธิบายพฤติ กรรมที่ แสดงถึ งการใชห รือให ข อมู ลข า วสารส วนบุคคลและ 
ของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม และสามารถพัฒนาผูอ่ืนจนไดผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง 
ในเรื่องดังกลาวได) 
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3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ 

และตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)        
3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 

(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผลตอ
การดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค และเสริมสรางผูอ่ืน) 

4.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  
4.1 การเปนสมาชิกท่ีด ีสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชพีและทางวิชาการอยางสรางสรรค 

(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการ การนํามา 
ปรับใชใหเกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผู อ่ืน      
โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกลาวดวย ) 

4.2  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม ๆ  มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 
(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
การศึกษา การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และการมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืน)         

4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน 

ชุมชน  สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบงั หวังสิง่ตอบแทน  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส  ถายทอดความรูหรือสงเสรมิการแสวงหาความรู

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง  โดยมีผลงาน
ปรากฏอยางตอเนื่อง)      

5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
เทาเทียมกัน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและ
ผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกลาวดวย)      
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5.3  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี   
 (ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการพัฒนา

งานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได )      
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 (ใหอธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  การไดรับการยกยอง ชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องคกรภายนอก/
หนวยงานอื่น)   

5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวม    

อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง) 
           

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

       (.............................................................)  
ตําแหนง.......................................................... 
วันที่ ......... เดอืน......................พ.ศ. .............. 
 
                                                                                                          
(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง 

 (.....................................................)  
ตําแหนง.......................................................... 
วันที่ .......... เดอืน........................พ.ศ. ........... 

         ผูบังคับบัญชา 
 

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

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

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

แบบรายงานผลการปฏิบติังาน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ.......................................................................... นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง ................................................................ ตําแหนงเลขที่.......................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน............................................................. อําเภอ/เขต............................................. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ........................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3)  
ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ 

การพิจารณา เชน ขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ มีหัวขอที่ตองรายงาน ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ป การศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
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1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ  
(2 ปการศึกษา) 

ขอที่ 1 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 2 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จาํนวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 3 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
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ขอที่ 4 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 5 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จาํนวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ขอที่ 6 (ระบุ)....................................................................................... 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............. 
ฯลฯ 
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  1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 
- มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 6 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 7 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

 1.4 ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ  
ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปการศึกษาโปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

ระดับชั้น   ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
 O-NET ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ......... 

1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  
ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานภาษา   
ปการศึกษา..............จํานวน...........คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน 

- ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรี  
ปการศึกษา..............จํานวน...........คน  ปการศึกษา..............จํานวน...............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา  
ปการศึกษา..............จํานวน............คน  ปการศึกษา..............จํานวน..............คน   
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- ผูเรียนมีความสามารถดานคอมพิวเตอร  
ปการศึกษา..............จํานวน...............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานมนุษยสัมพนัธ  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานเขาใจตนเอง  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานรอบรูธรรมชาติ  
ปการศึกษา...............จํานวน.............คน  ปการศกึษา..............จํานวน.............คน   

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับคร ู
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

มาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 9 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ

งานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 

                                  ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 

                                     ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน....................คน คิดเปนรอยละ................    
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2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 
                                ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  คร้ังสุดทาย อยูในระดับ......................... 

2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ.......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ.......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ.......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ.......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ.......................................... คน 

- รวม 5 ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ.........คน คิดเปนรอยละ...........             
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร คร้ังสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 11 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 12 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดบั...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................
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มาตรฐานที่ 13 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................  

มาตรฐานที่ 14 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................             

3.2   ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในระยะเวลา 5 ป 
ระดับประเทศ..................................รายการ ดังนี ้

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 

ฯลฯ 
ระดับจังหวัด..................................รายการ ดังนี้ 

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 

ฯลฯ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา................... รายการ ดังนี้ 

1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

ฯลฯ 
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 

ผลการประเมนิภายนอก มาตรฐานที่ 14  สถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังสุดทาย ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่ 1 มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................................................. 

5. รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  ตามหวัขอดังนี ้
5.1 ปญหาและขอบเขตของปญหา  
5.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา  
5.3 การนํารูปแบบเทคนิควธีิการแกปญหาหรือพัฒนาไปใชในการแกปญหาหรือพฒันา 

                                   และผลที่เกิดขึ้น  
5.4 ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
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6. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
มีจํานวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

                                   ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
มีโครงการหรือหองเรียนพเิศษ ที่ไดรับอนมุัติจากสวนราชการตนสังกดั     
มีการจัดการศกึษาสาํหรับนกัเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/  

                                   วัฒนธรรม/สังคม 
ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภยั  ตามประกาศ 

                                   ของหนวยงานราชการ เปนตน 
มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

                                  อยางนอย 1 รายการ 
 

                 มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 
 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 

 

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

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

 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ).................................................... ผูบังคับบัญชา 
                                                                   (.......................................................) 

ตําแหนง.................................................... 
วันที่ ......... เดอืน..................พ.ศ. ............ 
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ก.ค.ศ. 3/2 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ  (สายงานบริหารสถานศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ตําแหนง ............................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่.................... 
สถานศึกษา......................................................................อําเภอ/เขต................................................. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................สวนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กํ าหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ                    

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
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1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ  
(2 ปการศึกษา) 

ขอที่ 1 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จาํนวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
ขอที่ 2 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
ขอที่ 3 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
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ขอที่ 4 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 

ขอที่ 5 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จาํนวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 

ขอที่ 6 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 

ฯลฯ 
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  1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 
- มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 6 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 7 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

 1.4 ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ  
ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปการศึกษาโปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

ระดับชั้น   ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
 O-NET ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  
ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานภาษา   
ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรี  
ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา  
ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   
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- ผูเรียนมีความสามารถดานคอมพิวเตอร  
ปการศึกษา..............จํานวน...............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานมนุษยสัมพนัธ  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา...........จํานวน...............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานเขาใจตนเอง  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานรอบรูธรรมชาติ  
ปการศึกษา...............จํานวน.............คน  ปการศกึษา.............จํานวน..............คน   

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับคร ู
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

มาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
มาตรฐานที่ 9 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 

2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ

งานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 

                                  ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน                     

 ไดรับการพัฒนา..............คน คิดเปนรอยละ................. 
- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน....................คน คิดเปนรอยละ................    
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2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 
                                ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  คร้ังสุดทาย อยูในระดับ......................... 

2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- รวม 5 ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ.........คน คิดเปนรอยละ...........             
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร คร้ังสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 11 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................  
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มาตรฐานที่ 12 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 13 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................  

มาตรฐานที่ 14 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................    

3.2   ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในระยะเวลา 5 ป 
ระดับประเทศ.................................... รายการ ดังนี ้

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 

ฯลฯ 
ระดับจังหวัด.................................. รายการ ดังนี้ 

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 

ฯลฯ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา................... รายการ ดังนี้ 

1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

ฯลฯ 
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 

ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังสุดทาย ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่ 1 มผีลการประเมินอยูในระดับ.................................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีผลการประเมินอยูในระดับ..................................................................
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5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
มีจํานวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

                                   ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
มีโครงการหรือหองเรียนพเิศษ ที่ไดรับอนมุัติจากสวนราชการตนสังกดั     
มีการจัดการศกึษาสาํหรับนกัเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/  

                                   วัฒนธรรม/สังคม 
ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภยั  ตามประกาศ 

                                   ของหนวยงานราชการ เปนตน 
มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

                                  อยางนอย 1 รายการ 
มีการจัดการเรยีนการสอน 2 ระดับขึ้นไป                                   

สวนท่ี 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)...................................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น............................................................................................. 
3. .....................................................................................................................................     

2.  ลักษณะการจัดทํา 
 จัดทําแตผูเดียว จํานวน...............รายการ ไดแก...........................................................         
 จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม จํานวน........................รายการ  

                                          ไดแก...........................................................................................................................  
3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     

(ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
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3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น     
   หรือใหมวีิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี       
1. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 

              ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ.................................................................... 
              เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 

2. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 
              ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ.................................................................... 
              เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานพินธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึง่ของการศกึษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตร  
    หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ืองานวิจยั......................................................................................เมื่อ (พ.ศ.) ........ 
ช่ือวิทยานพินธ................................................................................เมื่อ (พ.ศ.) ........ 
ไมมี     
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ).................................................... ผูบังคับบัญชา 
                                                                   (.......................................................) 

ตําแหนง.................................................... 
วันที่ ......... เดอืน..................พ.ศ. ............ 
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การประเมินดานที่ 1 
ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(สําหรบัทุกตําแหนงและทุกวทิยฐานะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจงการประเมนิดานที่ 1   
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
การประเมินดานที่  1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  

มีองคประกอบการประเมิน  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 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  (20 คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้ 

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 

 

3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1 ผูที่ผานการประเมินดานที่ 1 จะตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
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3.2 กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1 
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาได ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนจาก
คณะกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60 
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

4. วิธีการประเมิน 
      4.1ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 1 (ก.ค.ศ.4 และ ก.ค.ศ.5)  
ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 1  และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 1  ทั้งนี้  แบบประเมิน
ดังกลาว ใชประเมินไดทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ 

4.2 ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ 
เอกสาร หลักฐาน  แหลงขอมูลที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เชน ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีสวนรวม    
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนตน รวมทั้งใชวิธีการประเมิน 
ในรูปแบบตาง ๆ  ที่เหมาะสม  เชน  การสังเกต การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน  
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ  และผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนนตามพฤติกรรม 
และหรือหลักฐานรองรอยที่ปรากฏในแตละตัวบงชี ้ 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 
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  4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.5       
ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่1) และหรือครั้งที่ 3 
(หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 2)  แลวแตกรณี 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย 
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คําอธิบายตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
 
 

   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 ระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี                  

ตัวบงชี้ 1.3 การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ
และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง    

ตัวบงชี้ 1.4 ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การรักษาผลประโยชน 
ของทางราชการ และไมมผีลประโยชนทับซอน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน        
ดวยความซื่อสัตยสุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการและไมมีผลประโยชนทับซอน          
การไดรับการยกยอง ชมเชย         
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ตัวบงชี้ 1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนรวมงาน  
องคกร และชุมชน หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืน   
ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ                 
  ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ี  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้  

ตัวบงชี้ 2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์
ของงาน  โดยยึดหลกัประหยัด  คุมคา มีประสิทธิภาพ หมายถึง  การปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ 
เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไปพัฒนาผูอ่ืนได              

ตัวบงชี้ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตน                       
ตามหลักศาสนา  หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม                     
มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย                     
และมีสวนรวมและเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

  ตัวบงชี้ 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม             
และชอบดวยกฎหมาย หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลัก        
นิติธรรม ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

  ตัวบงชี้ 2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลางทางการเมือง หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิ
และหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ     
การเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย        

  ตัวบงชี้ 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  หมายถึง     
การมีกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 

ตอนที่ 3  การดํารงชวีิตอยางเหมาะสม  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   
       ตัวบงชี้ 3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  

การมีพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
 ตัวบงชี้  3.2  การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง 
 ตัวบงชี้  3.3  การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไป
ดวยความถูกตอง หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
และของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอ่ืนในเรื่องดังกลาวได    
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ตัวบงชี้  3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกบัสถานภาพและตําแหนง
หนาที ่หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ
และตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน        

  ตัวบงชี้  3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม หมายถึง  การมีพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับ
การยกยอง ชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 
 ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้  4.1 การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและ          
ทางวิชาการอยางสรางสรรค  หมายถึง  การมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
และวิชาการการนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนการไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวม
รณรงค และเสริมสรางผูอ่ืนโดยระบุชือ่กิจกรรมดังกลาวดวย 
 ตัวบงชี้  4.2  การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางาน   
ในวิชาชีพ หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ  นวัตกรรม  ในการพัฒนา
งานในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได       

ตัวบงชี้  4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ หมายถึง  
การมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษาการมี
สวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ    
 ตัวบงชี้  4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยอง              
เชิดชูเกียรติ หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี
แหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และการมี
สวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน   

ตัวบงชี้ 4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดี แกผูเรียน ชุมชน  สังคม หมายถึง  
การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม 
ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย 
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ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้  5 ตัวบงชี้   
ตัวบงชี้ 5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู          

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส  
ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน  
และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยองโดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง  

ตัวบงชี้ 5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ เต็มความสามารถ             
ตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน  หมายถึง  การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ  
เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย      

ตัวบงชี้ 5.3 การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในหนาที่  หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได      

    ตัวบงชี้  5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน 
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ       
และแบบแผน พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การไดรับการยกยอง ชมเชย ในระดับ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น   

ตัวบงชี้ 5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม หมายถึง   
พฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ แกสวนรวม   อยางทุมเทและเสียสละ
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง 
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กรอบการประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

ตอนที่ 1 การมีวินัย 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

1. การมีวินัย 
    (20 คะแนน) 

1.1 การมีวินยัในตนเอง ยอมรับและ 
      ถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
      ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
      อันดีงามของสังคม (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ   
กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และ  
แบบแผนอนัดีงามของสังคมเปนแบบอยางที่ดี   
และเปนผูนําในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่น 
ในดานนี้     

  ระดับ 3   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ        
กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน   
อันดีงามของสงัคมเปนแบบอยางที่ดีและ 
มีสวนรวมในการเสริมสรางพฒันาผูอื่น 
ในดานนี้ 

  ระดับ 2   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
อันดีงามของสงัคมเปนแบบอยางที่ดี  

  ระดับ 1   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ    
                กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
                 อันดีงามของสังคม 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน    
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา   
   และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
   วาผูขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 
   ของตนเองไดในระดับใด   
-  หลักฐานที่แสดงถึงการมีวนิัยในตนเอง ยอมรับ  
   และถือปฏิบัติตามกฎ กตกิา มารยาท    
   ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม 
   ของสังคม เชน แผนงาน/โครงการ/  
   คําสั่งแตงตั้ง ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.2 การรักษาและเสริมสรางวินยั 
      ในตําแหนงหนาที่ราชการ  
      การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
      แบบแผนของทางราชการ 
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น 
มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี

  ระดับ 3   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย   
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

                 และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น      
  ระดับ 2   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 

หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
             ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   

  ระดับ 1   ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
- ประวัตกิารรับราชการ (ก.พ.7) หลักฐานการ 
   มีสวนรวมในการเสริมสรางวินยั คุณธรรม    
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.3  การตรงตอเวลา การอุทศิเวลา  
       ใหแกทางราชการและผูเรียน 
       อยางตอเนื่อง (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ     
มอบหมายไดสําเร็จ และอุทศิเวลา 

                 อยางตอเนื่อง     
  ระดับ 3   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ  

มอบหมายไดสําเร็จ และอุทศิเวลา                   
  ระดับ 2   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ  

มอบหมาย     
  ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกติ                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ   
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
 - หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/ 
    การเขารวมประชุมฯ 
 - หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการไดรับ   
   มอบหมายภารกิจที่ตองอุทศิเวลา และผลงาน 
   จากการอุทิศเวลา เชน การสอนซอมเสริม 
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ 
   รวมกิจกรรมในวนัหยุด                 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.4  ความซื่อสัตย สุจริต 
       ในการปฏบิัติหนาที ่
       การรักษาผลประโยชน 
       ของทางราชการ   
       และไมมผีลประโยชนทับซอน 
       (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
ไมมีผลประโยชนทับซอน 

                 และไดรับการยกยอง ชมเชย            
  ระดับ 3   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

รักษาผลประโยชนของทางราชการ   
  ระดับ 2   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต     
  ระดับ 1   ไมเคยถูกลงโทษ                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัตกิารถูกลงโทษทางวินัยในดานนี ้ 
-  หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต  
   การรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
   และไมมีผลประโยชนทับซอน  
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ําใจ   
       เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน   
       องคกร และชุมชน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น 
                 ไดอยางราบรื่น และประสบความสําเร็จ   
                 จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 
                 หรือองคกรที่เกี่ยวของ          
  ระดับ 3   มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น 
                 ไดอยางราบรื่นและประสบความสาํเร็จ 
  ระดับ 2   ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นและ 
                 ประสบความสําเร็จ 
  ระดับ 1   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได   

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน เชน คําสัง่/หนังสือเชิญ/ 
   หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบตัร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน การทาํงาน 
   รวมกันในชมุชน ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ด ี  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

2. การประพฤติปฏบิัตติน   
    เปนแบบอยางที่ด ี 
    (20 คะแนน) 

2.1  ความอุตสาหะ ขยัน อดทน  
       มุงมั่นและรับผิดชอบตอ  
       ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
       โดยยดึหลัก ประหยดั คุมคา  
       มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ  
                    และมีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไป 
                    เปนตนแบบพัฒนาผูอื่นได 
  ระดบั 3   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ 
                  และมีผลงานปรากฏชัดเจน 
  ระดับ 2   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมีหลักฐาน 
                ที่ปรากฏเปนที่ยอมรับ 

  ระดับ 1   ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง             
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ          
   คณะกรรมการสถานศึกษา *        
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง 
   ผลการปฏิบัติงานที่เปนผลมาจาก 
   ความอุตสาหะ ขยนั อดทน มุงมั่น 
   และรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน   
   เชน ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง  
   และคําสั่งตาง ๆ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม   
      จริยธรรม  มีความศรัทธา  
      และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยาง  
ที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม  
เสริมสรางพัฒนาผูอื่น 

  ระดบั 3   ยดึมั่นในคณุธรรม จริยธรรม มคีวามศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา  
เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย 

  ระดับ 2   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา   
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ด ี

  ระดบั 1   ยดึมั่นในคณุธรรม จริยธรรม มคีวามศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัตกิารถูกลงโทษทางวินัยในดานนี ้ 
-  หลักฐานที่แสดงถึงการเปนผูยึดมั่นในคณุธรรม  
    จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม  
    ศาสนา และมีสวนรวมเสรมิสรางพัฒนาผูอื่น    
    เชน โครงการ/กิจกรรม/คาํสั่งแตงตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย ฯลฯ 
-  ภาพถาย การเขารวมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  
      ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกตอง  
      เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย และ 
มีการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 

  ระดับ 3   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิตธิรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย 

  ระดับ 2   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 
  ระดับ 1   ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมกีรณถีูกลงโทษ   

หรือวากลาวตกัเตือนในดานนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา *  
   ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนติิธรรม 
   ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม 
   และชอบดวยกฎหมาย 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง 
   การเปนผูยึดมั่นในหลักนิตธิรรมยืนหยดักระทํา  
   ในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย   
    เชน  คําสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/   
    รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ      
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง  
      ระบอบประชาธิปไตยอันมี   
      พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    
      และวางตวัเปนกลาง 
      ทางการเมือง (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
มีสวนรวมสงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่ 
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง วางตัวเปนกลาง 
ทางการเมือง และการวางรากฐาน 
ระบอบประชาธิปไตย       

  ระดับ 3   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่  
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และวางตวั 
เปนกลางทางการเมือง                          

  ระดับ 2   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
และสงเสริม สนับสนุน  กิจกรรมที่เกี่ยวของ  
กับการเลือกตัง้ 

  ระดับ 1   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา  *  
-  เอกสารหลักฐาน  เชน  คําสั่ง/หนังสือเชิญ/  
   หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/ 
   เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใชสิทธิ ฯลฯ     
- ภาพถายในการรวมกิจกรรมการสงเสริม 
   การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

                 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษ  
      วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวนมากกวา  8  กิจกรรม             

  ระดับ 3   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน7-8 กิจกรรม                  

  ระดับ 2   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 5-6 กิจกรรม                  

  ระดับ 1   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

จํานวน 3-4 กิจกรรม 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา  * 
-  เอกสารหลักฐาน  เชน  ภาพถายในการรวม    
   กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/รางวัล/ 
   เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ฯลฯ          
-  ตัวอยางกิจกรรม เชน  การประหยดัพลังงาน 
   การอนุรักษสิ่งแวดลอมการอนุรักษ 
   วัฒนธรรมไทย   กิจกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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 ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

3.  การดํารงชวีิต 
     อยางเหมาะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทาง 
      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
6 พฤติกรรม/กจิกรรมขึ้นไป                  

  ระดับ 3   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง  
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
5 พฤติกรรม/กจิกรรม                              

  ระดับ 2   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถงึ 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
4 พฤติกรรม/กจิกรรม             

  ระดับ 1   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
3 พฤติกรรม/กจิกรรม                 
 
 
 
 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
  คณะกรรมการสถานศึกษา * 
- เอกสารหลักฐาน/ประจกัษพยาน /ภาพถาย  
  สําเนาบัญชีเงินฝาก เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  
  การปลูกพืชผักสวนครัว การแตงกาย 
  การประหยัด มัธยัสถ การอดออม ไมมีรายจาย   
  ตามบัญชีสูงกวารายรับ ฯลฯ                             
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 3.2  การละเวนอบายมุขและ 
       สิ่งเสพติด  (4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา      
รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 
อยางตอเนื่อง   

  ระดับ 3   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา 
ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 

  ระดับ 2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีสวนรวม  
ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้    

  ระดับ 1  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน 
อบายมุขและสิ่งเสพติด          
 
 
 

 
 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล    
     เชน 
      -  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
         คณะกรรมการสถานศึกษา * 
      -  เอกสารหลักฐานทีแ่สดงถึงพฤติกรรม 
         การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ 
         เปนผูมีสวนรวมหรือเปนผูนํารณรงค           
         เสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 
      -  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2.  สัมภาษณ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสาร 
      สวนบุคคลและของทางราชการ  
      ใหเปนไปดวยความถูกตอง  
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม   
และสามารถพัฒนาผูอื่นจนไดผลงาน 
เปนที่ประจกัษอยางตอเนื่อง                     

  ระดับ 3   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  
เกิดประโยชนตอราชการ และสามารถ  
ใหคําแนะนําผูอื่น                            

  ระดับ 2   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง  
เกิดประโยชนตอทางราชการ     

  ระดับ 1   ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง        
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
 -  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
 -  เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเห็นวามกีารใช 
    หรือใหขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับผูเรียนหรือ   
    ผูรับบริการ และขอมลู ขาวสารของทางราชการ   
    อยางถูกตอง  เชน การรักษาความลับของทางราชการ 
    การรักษาความลับของศิษย  การไมใชขอมูล 
     เอื้อประโยชนแกตนเองและผูอื่น  การเผยแพรขอมูล  
    โดยไมบิดเบือน  มีการติดประกาศประกวดราคา  
    ใหทนุการศกึษา  เลื่อนวทิยฐานะ/ตําแหนง  
    การสอบแขงขัน  การคัดเลือก เปนตน  
    ใหทราบลวงหนาทั่วกันตามที่กฎหมายกําหนด    
 -  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

  3.4  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี    
        เหมาะสมกับสถานภาพและ  
        ตําแหนงหนาที ่(4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4  ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ  
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ ไดรับ 
การยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม     
เสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี ้

  ระดับ 3   ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ และม ี
สวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้  

  ระดับ 2   ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ 

  ระดับ 1   ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
ตําแหนงหนาที่   

 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
 -  คํารับรองของผูบังคับบัญชา         
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
 -  เอกสารหลกัฐาน  เชน  คําสั่งแตงตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบตัรฯ/วุฒิบตัร   ฯลฯ  
 -  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
 -  ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน  ฯลฯ 
 -  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 3.5 การประหยัด มัธยัสถ  อดออม 
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีตั้งแต 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
กิจกรรมขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต  
เปนที่ปรากฏ ไดรับการยกยอง  ชมเชย  
และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น   
ในดานนี้    

  ระดับ 3   มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน   
และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น 

                ในดานนี้    
  ระดับ 2   มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   

และมีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน  
  ระดับ 1   มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เชน  คําสั่งแตงตั้ง/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
   รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบตัร  ฯลฯ 
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
-  ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

4.  ความรักและศรัทธา 
     ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  การเปนสมาชิกที่ดี สนบัสนุน 
       หรือรวมกิจกรรมของวชิาชีพ 
       และทางวชิาการอยางสรางสรรค 
       (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม 
รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้   

  ระดับ 3   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
และไดรับการยกยอง ชมเชย                  

  ระดับ 2   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี    
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถนํามาปรับใชได 

  ระดับ 1   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี   
เขารวมกิจกรรม 2 พฤติกรรม 
 
 

 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/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.2 การศึกษา คนควา ริเริ่ม     
       สรางสรรคความรูใหม ๆ  
       มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ    
       (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม     
                 นวตักรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ 
                 จนสําเร็จและเปนตัวอยางได  
  ระดับ 3   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม    
                 นวตักรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ 
                 จนสําเร็จ      
  ระดับ 2   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม     
                  นวตักรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ           
  ระดับ 1   มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเริ่ม 

สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ        

 
 
 
 
 
  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลกัฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา  
   ริเริ่ม  สรางสรรคความรูใหม นวตักรรม 
   ในการพัฒนางานในวิชาชพี/ชิ้นงาน/หนงัสือ 
   ยกยอง  ชมเชย/รางวัล/เกยีรติบัตรฯ ฯลฯ 
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวชิาการ 
      ในวงการวชิาชีพ  (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มบีทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
                  ในระดบัจังหวัด/เขตพื้นทีก่ารศึกษา    

และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น  

                 และมีผลงานปรากฏ                
  ระดับ 3   มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
                  ในระดบัจังหวัด/เขตพื้นทีก่ารศึกษา   

และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น            

  ระดับ 2   มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา  

  ระดับ 1   มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ  
ในระดบัสถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 

 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-   คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน ภาพถายในการรวมกจิกรรม/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
   รางวัล/วุฒิบตัร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศกัดิ์ศรี 
      แหงวิชาชพี  และการยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติ   (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  
อยางตอเนื่องเกิดผลดี  เปนที่ยอมรับและ 

                  มีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้  
  ระดับ 3   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   

อยางตอเนื่องเกิดผลดี    
  ระดับ 2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม    

อยางตอเนื่อง     
  ระดับ 1   จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/  
   รางวัล/เกียรติบัตร    ฯลฯ 
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม  ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี    
       แกผูเรียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

  ระดบั 4   เปนผูนําในการเสริมสรางปลกูจิตสํานึกทีด่ ี
                 แกผูเรียน  ชุมชน สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ  
                 และไดรับการยกยอง ชมเชย      
  ระดับ 3   เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี  

แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนทีป่รากฏ 
  ระดับ 2   เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี  

แกผูเรียน ชุมชน สังคม        
  ระดับ 1   มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน   

การปลูกจิตสํานึกที่ดแีกผูเรียน ชุมชน สังคม  
                 ตั้งแต 3-4  ครั้ง/กิจกรรม 

 
 
 
 

 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เชน  คําสั่งแตงตั้ง/หนังสือเชิญ/ 
   หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกยีรติบัตรฯ/ 
   วุฒิบัตร ฯลฯ 
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
-  ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน   
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวชิาชพี  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

5.  ความรับผดิชอบ 
     ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู   
       หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
       โดยไมบดิเบือน ปดบัง  
       หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4    เอาใจใส ถายทอดความรูหรอืสงเสริม  
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  

                  ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี  
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 

  ระดับ 3   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน   
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี 

                  ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
  ระดับ 2   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 

การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน      
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลด ี
ตองานในหนาที่          

  ระดับ 1   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม     
การแสวงหาความรู  โดยไมบิดเบือน    
ปดบัง  หวังสิ่งตอบแทน          
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานเกีย่วกับพฤติกรรม/โครงการ/ 
   กิจกรรม  ทีแ่สดงใหเห็นถึงการเอาใจใส  
   ถายถอดความรู  หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
   โดยไมบิดเบอืน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน/หนังสือ 
   ขอบคุณ/รางวัล/เกยีรติบัตร/ วุฒิบัตร ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.2 การเอาใจใส ชวยเหลือผูเรียน  
      และผูรับบริการ เต็มความสามารถ  
      ตามหลักวชิาชีพ อยางสม่ําเสมอ 
      เทาเทียมกนั (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/  
กิจกรรม  ขึ้นไป        

  ระดับ 3   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม         
  ระดับ 2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  
  ระดับ 1   จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  บันทึกการดาํเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เชน 
   การสอนซอมเสริม/การตรวจเยี่ยมบาน/ 
   การใหความชวยเหลือตามบทบาทหนาที ่ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.3 การศึกษา คนควา ริเริ่ม    
       สรางสรรคความรูใหม  
       นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
      ในหนาที ่ (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ศึกษา คนควา ริเริ่ม  สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน   

                 ในหนาที่จนสําเร็จ และเปนตัวอยางได 
  ระดับ 3   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค 
                 ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน  
                 ในหนาที่จนสําเร็จ       
  ระดับ 2   ศึกษา คนควา ริเริ่ม  สรางสรรค 
                 ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน  
                 ในหนาที่                  
  ระดับ 1   มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเริ่ม    
                 สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
                 ในการพัฒนางานในหนาที่         
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา 
   ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
   ในการพัฒนางานในหนาที/่ชิ้นงาน/ 
   หนังสือยกยอง  ชมเชย/รางวัล/เกยีรติบัตร ฯลฯ   
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
       ของวิชาชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
       ของวิชาชีพ (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ไดรับการยกยองชมเชย จากคุรุสภา 
                  องคกรภายนอก หนวยงานอืน่  
                  หรือหนวยงานทีสู่งกวาระดับจงัหวัด/ 
                  เขตพื้นที่การศึกษา 
  ระดับ 3   ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน  

ระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา       
  ระดับ 2   ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ   

ของวิชาชีพ                        
  ระดับ 1   ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤต ิ

ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ    
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับ 
   การยกยองจากคุรุสภา/องคกรหนวยงาน  
   ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ  
   กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.5 การมจีิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุงประโยชนสวนรวม  
      (4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4   ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ   
จนสําเร็จ  เกดิประโยชนตอสวนรวม  
และไดรับการยกยอง  

  ระดับ 3   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ  
จนสําเร็จ  เกดิประโยชนตอสวนรวม              

  ระดับ 2   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
แกสวนรวมอยางทุมเท  และเสียสละ 

  ระดับ 1   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
แกสวนรวม   
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา  * 
-  เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
   หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบตัร/วุฒิบัตร ฯลฯ     
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน  การปลูกปา 
   เปนอาสาสมัครในงานสาธารณะ   ฯลฯ    
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 

 

 

หมายเหตุ     * คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเปนคณะกรรมการอื่นตามสังกัด 
  ของผูขอรับการประเมิน  แลวแตกรณี  เชน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา            
  คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/      
  กรุงเทพมหานคร  เปนตน 
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แบบบันทึกการประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ 

 ประเมิน            คร้ังที่ 1 
                                                                 คร้ังที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1) 
                                                 คร้ังที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)    
 
ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................นามสกุล........................................................................ 
ตําแหนง/วิทยฐานะปจจุบัน........................................................................................................................ 
ชื่อหนวยงาน/สถานศึกษา...........................................................................................................................  
หนวยงานที่สงักัด....................................................................................................................................... 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................................................................... 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที ่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 ยอมรับและถือปฏิบัติ 
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  
      เสริมสรางวินัย  
      ในตําแหนงหนาที ่
      ราชการ การปฏิบัติ 
      ตามกฎหมาย 
      ระเบียบแบบแผน 
      ของทางราชการ 
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

 4 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 
มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี     

3 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 

2 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

1 ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  
 

1.3 การตรงตอเวลา  
       การอุทิศเวลา  
       ใหแกทางราชการ  
        และผูเรียน 
        อยางตอเนื่อง 
        (4 คะแนน) 

 4 ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิเวลา 
อยางตอเนื่อง           

3 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิเวลา                

2 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย     

1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.4 ความซื่อสัตย   
       สุจริตในการ   
       ปฏิบัติหนาที่  
       การรักษา 
         ผลประโยชน 
         ของทางราชการ   
       และไมม ี
       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 เสยีสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
ไดอยางราบรืน่และประสบความสําเร็จ 
จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 
หรือองคกร ที่เกี่ยวของ                    

3 มีน้ําใจ เสยีสละ 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  
       ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
       โดยยดึหลัก  
       ประหยดั คุมคา  
       มีประสิทธิภาพ 
       (4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่
ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน  
และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได           

3 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่   
ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน              

2 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  
มีหลักฐานที่ปรากฏ เปนที่ยอมรับ                

1 ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง  
 

 

2.2  การยึดมั่น 
       ในคุณธรรม   
       จริยธรรม   
       มีความศรัทธา 
       และปฏิบัติตน 
       ตามหลักศาสนา 
       (4 คะแนน) 

 4 ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน  
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี  
ไดรับการยกยองชมเชย และมีสวนรวม  
เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน  

3 ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี  
ไดรับการยกยองชมเชย  

2 ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ด ี

1  ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา           
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2.3 การยึดมั่นในหลัก
นิติธรรม  ยืนหยัด  
กระทําในสิ่งที่
ถูกตอง เปนธรรม 

      และชอบดวย  
      กฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 4 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลักนิติธรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย มีการรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลักนิติธรรม  
และไดรับการยกยอง ชมเชย                        

2 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลกันิติธรรม          

1 ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณี 
ถูกลงโทษ หรือวากลาวตกัเตอืน 
ในดานนี้                     

 
2.4 การยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย 

       ทรงเปนประมุข  
       และวางตวัเปนกลาง 
       ทางการเมือง 
       (4 คะแนน) 

 4 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 

 วางตัวเปนกลางทางการเมืองและ 
 การวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย    

3 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีสวนรวมสงเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การเลือกตั้ง และวางตวัเปนกลาง 
ทางการเมือง 

2 ใชสิทธิหนาทีต่ามระบอบประชาธิปไตย 
และสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง            

1 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤตกิรรมท่ีแสดงลักษณะตวับงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2.5 การมีสวนรวม 
       อนุรักษ 
      วัฒนธรรมไทย 
      และสิ่งแวดลอม 
      (4 คะแนน) 
 
 

 4 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 

1 

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวนมากกวา 8  กิจกรรม          
    

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน  7-8 กิจกรรม    
     

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน  5-6 กิจกรรม   
                

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 3-4 กิจกรรม 
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ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (20 คะแนน)   
  

 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

3.1  การดํารงชีวิต  
       ตามแนวทาง 
       หลักปรัชญา   
       เศรษฐกิจพอเพียง 
       (4 คะแนน) 

 4  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
 6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป               

3 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช    

 5 พฤติกรรม/กิจกรรม                     

2  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
 4 พฤติกรรม/กิจกรรม 

1 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
3 พฤติกรรม/กจิกรรม                        

3.2 การละเวนอบายมุข 
      และสิ่งเสพติด 
      (4 คะแนน) 

 
 
 

4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเปนผูนํารณรงคและเสรมิสราง 
ผูอ่ืนในดานนีอ้ยางตอเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเปนผูนําในการรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

  2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
มีสวนรวมในการรณรงคและ
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
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
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม 
เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้

3 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที ่
และมีสวนรวม เสริมสรางพัฒนา
ผูอ่ืนในดานนี ้
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

 

 
 

 

 2 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที ่      

1 ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่  

 

3.5  การประหยัด   
       มัธยัสถ อดออม 
       (4 คะแนน) 

 

 
 

4 มีตั้งแต 4 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต 
เปนที่ปรากฏไดรับการยกยอง 
ชมเชย และมสีวนรวมรณรงค  
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน 
และมีสวนรวมรณรงคและ
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลตอการดํารงชวีิตอยางชดัเจน     

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

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

 

4.1 การเปนสมาชิกที่ด ี   
      สนับสนุนหรือรวม 
      กิจกรรมของวิชาชีพ 
      และทางวชิาการ  
      อยางสรางสรรค 
      (4 คะแนน) 

 

 
 

4 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมสีวนรวม
รณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 
ในดานนี ้

3  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
 เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
และไดรับการยกยอง ชมเชย               

2 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถนาํมาปรับใชได 

1 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม                
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

4.2 การศึกษา คนควา 
ริเร่ิม  สรางสรรค 
ความรูใหม ๆ    

      มาใชพัฒนางาน 
      ในวิชาชพี 
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวตักรรมในการพฒันา 
งานในวิชาชีพจนสําเร็จ และ 
เปนตัวอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชพีจนสําเร็จ   

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชีพ               

1 มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเร่ิม 
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ 

 

4.3  การมีบทบาท 
       เปนผูนาํทางวชิาการ 
       ในวงการวิชาชีพ  
       (4 คะแนน) 
 
 
 

 4 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา  
มีสวนรวมในการพัฒนาเสรมิสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน  
และมีผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน   

2 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

1 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ ในระดับ
สถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน 
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

4.4 การรักษาชื่อเสียง  
ปกปองศักดิ์ศรี 
แหงวิชาชีพและ 
การยกยอง 
เชิดชูเกยีรต ิ

      (4 คะแนน) 
 
 
 
 

 4 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/ 
กิจกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 
เปนที่ยอมรับและมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้                    

3 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/ 
กิจกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 

2 จํานวน 3 พฤตกิรรม/โครงการ/ 
กิจกรรม  อยางตอเนื่อง        

1 จํานวน 2 พฤตกิรรม/โครงการ 
กิจกรรม  

4.5  การเสริมสราง 
       ปลูกจิตสํานึกที่ด ี
       แกผูเรียน ชุมชน  
       สังคม  
       (4 คะแนน) 

 4 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจติสํานกึที่ดีแกผูเรียน ชุมชน  
สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏและ 
ไดรับการยกยอง ชมเชย 

3 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน  
สังคม มผีลงานเปนที่ปรากฏ 

2 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม             

1 มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน     
การปลูกจติสํานึกที่ดแีกผูเรียน ชุมชน  
สังคม ตั้งแต 3 - 4 คร้ัง/กิจกรรม     
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวชิาชีพ (20 คะแนน)  
 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

5.1 การเอาใจใส  
      ถายทอดความรู 
      หรือสงเสริม 
      การแสวงหาความรู 
     โดยไมบดิเบือน  ปดบงั    
        หวังสิ่งตอบแทน 
     (4 คะแนน)  

 4        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี 
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง  
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 
 

3        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี 
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 

 

2        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลด ี
ตองานในหนาที่     
 

1        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน 
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน       
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

5.2 การเอาใจใส  
       ชวยเหลือผูเรียน 
       และผูรับบริการ 
       เต็มความสามารถ 
       ตามหลักวิชาชีพ 
       อยางสม่ําเสมอ 
       เทาเทียมกนั 
       (4 คะแนน) 

 4  จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/   
 กิจกรรม ขึ้นไป           

3 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/กิจกรรม                

2 จํานวน 3 พฤตกิรรม/โครงการ/กิจกรรม                

1 จํานวน 2 พฤตกิรรม/โครงการ/กิจกรรม                
 

5.3 การศึกษา คนควา  
       ริเร่ิม สรางสรรค  
       ความรูใหม   
       นวัตกรรม 
       ในการพฒันา 
       งานในหนาที่   
       (4 คะแนน) 

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหนาทีจ่นสําเร็จและเปน 
ตัวอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม  นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหนาทีจ่นสําเร็จ     

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหนาที่                

1 มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเร่ิม  
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในหนาที่        
 
 
 
 
              
 
 

 

- 125 - 



 

 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

5.4 การประพฤติตน 
      ตามจรรยาบรรณ    
      ของวิชาชีพและ 
      แบบแผน พฤติกรรม 
      ตามจรรยาบรรณ  
      ของวิชาชีพ 
      (4 คะแนน) 

 4 ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา  
องคกรภายนอก หนวยงานอืน่ หรือ
หนวยงานที่สูงกวาระดับจังหวัด/ 
เขตพื้นที่การศกึษา 

3 ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน 
ระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ 
วิชาชีพ              

1 ไมเคยถูกตกัเตอืนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ       

5.5  การมีจิตอาสา 
       จิตสาธารณะ    
       และมุงประโยชน 
       สวนรวม 
       (4 คะแนน) 

 4 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม 
และไดรับการยกยอง 

3 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม                   

2 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ  

1 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวม   
 
 
 
 

 

 

- 126 - 



 

 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงชี้ และคะแนนรวม  
 
 

รายการประเมิน 
คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี ้ คะแนน

รวม ตัวบงชี้ท่ี 
1 

ตัวบงชี้ท่ี 
2 

ตัวบงชี้ท่ี 
3 

ตัวบงชี้ท่ี 
4 

ตัวบงชี้ท่ี 
5 

ตอนที่ 1  การมีวินยั       
ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตน 
                เปนแบบอยางที่ด ี

      

ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม       
ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ       
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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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 ไมต่ํากวารอยละ 65  
ชํานาญการพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 70  
เชี่ยวชาญ ไมต่าํกวารอยละ 75 
เชี่ยวชาญพเิศษ ไมต่ํากวารอยละ 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 
                      

 

โดยมีขอสงัเกตในการประเมินจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น           ผานการประเมิน   
                         ควรพัฒนา (ระบุหัวขอ) ......................................................................................................... 
                        ไมผานการประเมิน 
 

 

  สําหรับคณะกรรมการชุดที ่1 

(ลงชื่อ) ......................ประธานกรรมการ    
           (.........................................)
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ......... 

 (ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ........... 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน............. พ.ศ. ......... 

 

3 

ก.ค.ศ. 5 
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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.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน........... พ.ศ. ......... 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ     
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ......... 
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การประเมินดานที่ 2  
ดานความรูความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คําชี้แจงการประเมนิดานที่ 2   
ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา) 
 

การประเมินด านที่  2 ด านความรู ความสามารถ  มีองคประกอบการประเมิน 
 เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

1.  องคประกอบการประเมิน 
การประเมินดานที่  2 ดานความรูความสามารถ  คะแนนเต็ม  100 คะแนน 

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา คะแนนเต็ม 

60 คะแนน  มีรายการประเมิน 7 รายการ จํานวน 15 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
1) การวางแผนพัฒนาการศึกษา (8 คะแนน)  มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
2) การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  (4 คะแนน)  มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ 
3) การบริหารวิชาการ  (16 คะแนน)  มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ 
4) การบริหารงบประมาณ  (4 คะแนน)  มีจํานวน 1 ตัวบงชี ้
5) การบริหารงานบุคคล  (8 คะแนน)  มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
6) การบริหารทั่วไป  (12 คะแนน)  มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ 
7) การเปนผูนําดานนวัตกรรม การบริหารการศึกษา  (8 คะแนน)  มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน  มีรายการประเมิน 4 รายการ  จํานวน 5 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
1) การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  (10 คะแนน)  มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ 
2) การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  (10 คะแนน)   

มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
3) การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  (10 คะแนน)  

มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ 
4) การใหบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพ  (10 คะแนน)  มีจํานวน 1 ตัวบงชี ้
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2.  เกณฑการใหคะแนน 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4  ระดับ 3  

ระดับ 2  และระดับ 1  ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได 
(คะแนนเต็ม 4) (คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) 

4 4 5.00 10.00 
3 3 3.75 7.50 
2 2 2.50 5.00 
1 1 1.25 2.50 
 

3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1  ผูที่ผานการประเมินดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้สามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

3.2  กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1  
มีความเหน็วาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาได  ทั้งนี้ ตองมีผลการประเมินจากกรรมการ
ทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี ้

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60 
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

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

ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 2 และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 2 
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 4.2 ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ 
เอกสาร หลักฐาน  แหลงขอมูล ที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งใชวิธีการประเมินในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม  เชน  
การสังเกต การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน  ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
ผูรับบริการ  และผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนน โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับหลักฐาน รองรอย  และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ในแบบบันทึก 
การประเมินดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 6/2) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนน
ลงในแบบสรุปผลการประเมินดานที่ 2 (ก.ค.ศ.7/2) พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน  
จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย 
  ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
  4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.8/2  
ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 1) และหรือ 
ครั้งที่ 3 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 2)  แลวแตกรณี 
  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย 

5. กรณีการประเมินผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  ใหคณะกรรมการ
ประเมินดานที่ 2   ประเมินสวนที่ 1  การเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) จาก 3 รายการ  คือ  การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสราง
บริหารกิจการสถานศึกษา และการเปนผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  ซึ่งมีคะแนนเต็ม
รวม 20 คะแนน   

สวนอีก 40 คะแนน ใหประเมินเฉพาะงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเทานั้น  
ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป    
สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเดียวใหกําหนดคะแนนเต็มเปน 40 คะแนน แตหาก
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตั้งแต 2 งานขึ้นไป ใหปรับคาน้ําหนักคะแนนแตละงานใหเทากัน
หรือใกลเคียงกัน   
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หมายเหตุ   -  แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 9) ใชสําหรับสํานักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ เสนอ อ.ก.ค.ศ.    
   ที ่ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณา  เมือ่การประเมนิดานที่ 1 และดานที่ 2 มีผลสิ้นสุดแลว   

                   -  แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 10) ใชสําหรับสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ.  
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คําอธิบายตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ  

สายงานบริหารสถานศึกษา 
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา) 

 
การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 60 คะแนน มีจํานวน 15 ตัวบงชี้  
และสวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
40 คะแนน มีจํานวน 5 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 
1.  การวางแผนพัฒนาการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  หมายถึง มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลอง
กับนโยบายทุกระดับ และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความตองการจําเปน
ของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน 
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ  และผานการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.2 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา  หมายถึง มีการประชุมชี้แจง  
ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม มีบันทึก หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
มีการนําผลการนิเทศติดตามไปใชในการปรับปรุงแผน  แผนงาน โครงการ และมีรายงานผลการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมครบถวน 
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2.  การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา 
ตัวบงชี้   การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา หมายถึง  มีการจัดโครงสราง

การบริหารท่ีเปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา 
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของสายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา  ผานความเห็นชอบของตนสังกัด มีการมอบหมายงานแกบุคลากรตามภารกิจ 
โดยใชขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา  มีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจ และจัดใหมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
3. การบริหารวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  หลักสูตรมีความสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร   หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน จุดหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลการเรียน หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู มีระบบการนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร  มีการนําผล
การนิเทศ ติดตาม และการประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

ตัวบงชี้ 3.2  การจัดกระบวนการเรียนรู  หมายถึง ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู 
(การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล)  จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู  มีการวัด 
และประเมินผลดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด  
และนําผลไปปรับปรุง 

ตัวบงชี้ 3.3   การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงการเรียนรูทางการศึกษา  
หมายถึง   มีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
และแหลงการเรียนรูตรงตามที่หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหลงการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี  
มีการรายงานผล และนําผลไปปรับปรุง 

ตัวบงชี้ 3.4  การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง มีการดําเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ระบุไวในคูมือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีการเตรียมการเพื่อการประเมินภายนอก   
มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง  
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4. การบริหารงบประมาณ 
ตัวบงชี้  การบริหารงบประมาณ  หมายถึง มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

การใชงบประมาณ  จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ และความ
ตองการของสถานศึกษา   มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใชงบประมาณตรงตามกรอบ 
และวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน  รายงานการใชงบประมาณ
เปนปจจุบัน  และมีการประเมินผลและนําผลไปปรับปรุง       
5. การบริหารงานบุคคล 

ตัวบงชี้ 5.1  การจัดระบบบริหารงานบุคคล  หมายถึง มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด  และครอบคลุมความตองการอัตรากําลัง
และสาขาวิชาที่ตองการ จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคล และชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
มีการมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา มีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  และนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

ตัวบงชี้ 5.2  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง มีสารสนเทศ
และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา 
เปนรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตรงตามขอมูลความจําเปนของสถานศึกษา  
จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ  เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ประชุม เผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน ความกาวหนาในวิชาชีพ  มีการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนา มีรายงานผลการพัฒนาและนําผลไปปรับปรุง 
6. การบริหารทั่วไป 

ตัวบงชี้ 6.1 การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม หมายถึง มีแผนแมบทในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐาน
ภาระงานดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  เนนการบํารุงรักษาและใชงานอยางมีระสิทธิภาพ
และปลอดภัย  มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
และความตองการของสถานศึกษา สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา 
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางประหยัดและคุมคา  มีการ
ติดตามประเมินผล รายงานผลการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และนําผลไปปรับปรุง  
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ตัวบงชี้ 6.2  การบริหารกิจการนักเรียน  หมายถึง มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ  
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครองรับผิดชอบดําเนินการตามแผน 
และจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการติดตามและประเมินผล  และมีรายงานผล 
การดําเนินงาน และนําผลไปปรับปรุง   

ตัวบงชี้ 6.3  การบริหารงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน หมายถึง มีสารสนเทศและ
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ และงานสัมพันธชุมชน จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการและ
งานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง และชี้แจงใหบุคลากรทราบ  
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ  เครือขาย
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ มีการจัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
มีการติดตามและประเมินผล และมีการรายงานผลและนําผลไปปรับปรุง 
7. การเปนผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

ตัวบงชี้ 7.1 การใชนวัตกรรมการบริหารการศึกษา หมายถึง มีสารสนเทศ และ
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรมการบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
รับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับการใชและเลือกใชนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา 
มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ ไดรับการประเมิน 
จากหนวยงาน  หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใช  เปนตน มีการติดตามและประเมิน 
ผลการใช  และมีรายงานผลและนําผลไปปรับปรุง 

ตัวบงชี้ 7.2 การคิดริเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษา หมายถึง มีการศึกษา 
องคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชี้แจงครู 
และผูเกี่ยวของทราบ มีการทดลองใช  มีการติดตามและประเมินผลการใช มีรายงานผลการใช
และนําผลไปปรับปรุงเผยแพร  และนวัตกรรมเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพบริหาร 
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สวนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบรหิารจัดการสถานศึกษา  (40 คะแนน) 
1. การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ 

ตัวบงชี้  มีวิธีการศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  ดังนี้   
1) การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ    
2) การฝกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวกบัการบริหารสถานศกึษา อยางนอยปละ 3 ครั้ง   
3) การประชมุทางวิชาการ  อยางนอยปละ 2 ครั้ง    
4) การสัมมนาทางวิชาการ  อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5) การศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง    
6) การศึกษาคนควาผลการวิจัย อยางนอยปละ 2 เรื่อง   
7) การเปนคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อยางนอยปละ 3 ครั้ง   
8) การศึกษาคนควาดวยตนเองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง    
9) การทดสอบความรู หรอืทักษะ จากสถาบันที ่ก.ค.ศ. รบัรอง    

2. การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ 2.1 การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ หมายถึง มีการประมวล

ความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งรวบรวมจาก
ผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 
ใหทันสมัย 

ตัวบงชี้ 2.2  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  มีการประมวล
ความรูในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
บริหารทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวของเปนหมวดหมู  โดยจัดทําเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระใหทันสมัย 
3. การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบงชี้  การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  หมายถึง   
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  จัดทําเปนแนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติ   มีการประชุมวางแผน การนําความรู
หรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทางหรือข้ันตอนที่กําหนด  มีการติดตาม การประเมินผล 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  มีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหารและนําผล 
ไปปรับปรุง และเกิดผลดีเปนแบบอยางได    
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4. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบงชี้  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง มีการดําเนินการใหบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
1) การนําเสนอตอที่ประชุมระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือระดับเขตพื้นที่ 

จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ข้ึนไป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
3) การนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อยางนอยปละ 5 ครั้ง 
4) การรวบรวมเปนเอกสารเผยแพร อยางนอยปละ 2 ฉบับ 
5) การเปนวิทยากรระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือระดับเขตพื้นที่ 

จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6) การนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับในวงวิชาการ อยางนอยปละ 1 ฉบับ 
 

 
                             
 
 
 
 
 

 
 
 

- 140 - 



 

 

กรอบการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ (100 คะแนน) 
รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 
1. การวางแผนพัฒนา  
    การศึกษา  (8 คะแนน) 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1.1 การจัดทําแผนพัฒนา   
      การศึกษา  (4 คะแนน) 
 

ระดับ 4  มีแผนพัฒนาการศกึษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ  
              และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
              ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทํา 
               ถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน  
               แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ  และ 
               ผานการตรวจสอบและเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ระดับ 3  มีแผนพัฒนาการศกึษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ  
               และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
               ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทํา 
               ถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน  
               และแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ   
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  
    หลักฐาน แหลงขอมูล เชน   
     -  แบบบันทกึการตรวจสอบ 
        ขอมูล 
    - บันทึก/รายงานผล  
      การวิเคราะห สังเคราะห      
      ขอมูล จุดเดน จุดดอย    
      โอกาส  อุปสรรคของ   
       สถานศึกษา 
    - แผนกลยทุธ 
    - แผนปฏิบตัิการประจําป 
    - ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
    - บันทึก/รายงานผล 
    - การดําเนนิการตามโครงการ    
      หรือกิจกรรม  
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ระดับ 2  มีแผนพัฒนาการศกึษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ 
              และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
              ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทํา 
              ถูกตอง และผูเกีย่วของมีสวนรวมในการจดัทําแผนทุกขั้นตอน  
ระดับ 1  มีแผนพัฒนาการศกึษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ  
              และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
              ความตองการจาํเปนของผูเกีย่วของหรือ และมกีระบวนการจดัทาํ 
              ถูกตอง 
  

 

    - สรุปรายงานผล 
      การดําเนินการตามโครงการ    
      หรือกิจกรรม 
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ   
      สังคมแหงชาติ แผนพัฒนา  
      การศึกษาแหงชาติ    
      แผนพัฒนาดานการศึกษา 
      ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      กระทรวงการทองเที่ยวและ   
      กีฬา  และจงัหวัดทีต่ั้งโรงเรียน 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  
 

1.2 ดําเนินการตามแผน 
     พัฒนาการศึกษา    
     (4 คะแนน) 
 

ระดับ 4  มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคําสั่ง 
               มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการ        
               หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม   
               มีบันทึก หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม  มีการนําผล  
               การนิเทศ ติดตามไปใชในการปรับปรุงแผน แผนงาน โครงการ  
               และมีรายงานผลการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมครบถวน 
ระดับ 3  มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคําสั่ง 
               มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการ        
               หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม   
               มีบันทึก หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และมกีารนําผล 
               การนิเทศติดตามไปใชในการปรับปรุงแผน แผนงาน 
               และโครงการ 
ระดับ 2  มีการประชมุชีแ้จง ทาํความเขาใจกับผูเกีย่วของ มกีารมอบหมายงาน 
              ใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
               ที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม มีบันทึก 
               หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม   
ระดับ 1  มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของมีคําสั่ง 
               มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ และมีการดําเนินงาน 
               ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน    

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
    แหลงขอมูล เชน   

 -  แบบบนัทกึการตรวจสอบขอมูล 
- บันทึก/รายงานผลการวิเคราะห   

      สังเคราะหขอมูล  จุดเดน จุดดอย โอกาส  
      อุปสรรคของสถานศึกษา 

- แผนกลยุทธ 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- บันทึก/รายงานผลการดําเนินการ 

      ตามโครงการ  หรือกิจกรรม  
- สรุปรายงานผลการดําเนินการตาม 

      โครงการหรือกิจกรรม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

      แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนา   
      ดานการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
      กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   และ  
      จังหวดัที่ตัง้โรงเรียน 
   - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถาม บุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
2. การจัดโครงสราง 
    การบริหารกิจการ        
    สถานศึกษา    
    (4 คะแนน)   
 

การจัดโครงสรางการบริหาร 
กิจการสถานศกึษา 
 

ระดับ 4  มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ  
และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเหน็ถึงความสอดคลองและเชือ่มโยง 

              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา   
              ผานความเหน็ชอบของตนสังกัด  มีการมอบหมายงานแกบุคลากร 
              ตามภารกิจ  โดยใชขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา   
              มีการจัดสรรทรัพยากร  สนับสนุนการดําเนนิงานตามภารกจิ  

และจัดใหมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
ระดับ 3  มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ 
              และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยง  
              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา 
              ผานความเหน็ชอบของตนสังกัด และมีการมอบหมายงานแกบุคลากร 
              ตามภารกิจ  โดยใชขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา 
ระดับ 2  มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ 

และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเหน็ถึงความสอดคลองและเชือ่มโยง 
ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา   

              และผานความเห็นชอบของตนสังกัด 
ระดับ 1  มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ   
              และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยง 
              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา         

1. ตรวจสอบจากเอกสาร    
    หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
     - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
       ขอมูล 
    - แผนภูมิโครงสราง  
       การบริหาร 
    - คําสั่งมอบหมายงาน  
      ตามภารกจิ  
    - รายงานการประชุม 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
3. การบริหารวิชาการ 
    (16 คะแนน) 
 

3.1  การพัฒนาหลักสูตร  
       สถานศึกษา   (4 คะแนน) 
  

ระดับ 4  หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชมุชน มีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร 
หลักสูตรมอีงคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน 
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง  เวลาเรียน คําอธิบาย 
รายวิชา แนวดําเนนิการจดัการเรียนรู การวดัผลประเมนิผลการเรียน  
หลักสูตรผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   
มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู 
มีระบบการนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร  มีการนําผลการนิเทศ  
ติดตาม และการประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร 
อยางตอเนื่อง 

ระดับ 3  หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชมุชน มีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร   
หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน  
จุดหมาย คณุลักษณะอนัพงึประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบาย 
รายวิชา แนวดาํเนนิการจดัการเรียนรู การวดัผลประเมนิผลการเรียน   
หลักสูตรผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   
มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจดัการเรียนรู   
และมีระบบการนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร  
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - ขอมูลความตองการของผูเรียน  
      และทองถิ่น  
    - หลักสูตรสถานศึกษา และเอกสาร  
      ประกอบหลักสูตร 
    - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา   
      หลักสูตร 
    - ประกาศการใชหลักสูตร  
      สถานศึกษา 
    - ระเบียบการวัดผลประเมนิผล 
    - รายงานการประชุม 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  ระดับ 2  หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น   

ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจดัทาํหลักสูตร   
หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน 
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค  โครงสราง  เวลาเรียน 
คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู  การวัดผล 
ประเมินผลการเรียน  หลักสตูรผานความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับ 1  หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น   
ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชมุชนมีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร   
หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน 
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค  โครงสราง  เวลาเรียน 
คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู  การวัดผล 
ประเมินผลการเรียน 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  3.2  การจัดกระบวนการเรียนรู 

        (4 คะแนน)  
ระดับ 4  ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ 

กิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครื่องมือและวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด และนําผลไปปรับปรุง

ระดับ 3  ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ 
กิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครื่องมือและวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด  

ระดับ 2  ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ 
กิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู มีการวัดและประเมินผลโดยมีรองรอยหลักฐาน 
ของการวัด  

ระดับ 1  ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ 
กิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู มีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  
    หลักฐาน  แหลงขอมูล เชน 
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - แผนการจดัการเรียนรู  
    - เอกสารประกอบการจดัการ  
      เรียนรู 
    - สารสนเทศที่เกี่ยวของกบั 
      การจัดการเรียนรู  
    - บันทึกผลการจัดการเรยีนรู 
    - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน   
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 3.3 การพัฒนาสื่อ   

      นวัตกรรม เทคโนโลยี   
      และแหลงการเรียนรู 
      ทางการศึกษา   
      (4 คะแนน) 
 
 
 

ระดับ 4  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทนุ เพื่อพัฒนาสือ่  
นวตักรรมเทคโนโลย ีและแหลงการเรียนรูตรงตามที่หลักสตูรกําหนด  
ครูและนกัเรยีนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหลง 
การเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค  มีการติดตามประเมินผล 
การใชสื่อ นวตักรรม  เทคโนโลยี  มีการรายงานผล 
และนําผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการ และมกีารระดมทนุเพื่อพฒันาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการ เรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด 
ครูและนกัเรยีนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหลง 
การเรียนรู  บรรลุตามวัตถุประสงค  มีการติดตามประเมินผล 
การใชสื่อ นวตักรรม  เทคโนโลยี  และมีการรายงานผล 

ระดับ 2  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทนุเพื่อพัฒนาสือ่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด 
ครูและนักเรยีนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
และแหลงการเรียนรู  บรรลุตามวัตถุประสงค   

ระดับ 1  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทนุเพื่อพัฒนาสือ่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด   
ครูและนักเรยีน สามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหลงการเรียนรู   

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - แผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    
      ทางการศึกษา พิจารณารายละเอียดในแผน  
      ดังนี ้
      1) การระดมทุนเพื่อจัดหาและพัฒนาสือ่   
          นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา  
      2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           เกี่ยวกบัการผลิตและการใชสื่อ    
          นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      3) การพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับการใชสื่อ  
          นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
    - รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการใชสื่อ   
      นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 3.4 การจัดทําระบบประกนั   

      คุณภาพการศึกษา  (4 คะแนน) 
 
 
 
 

ระดับ 4  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  
              ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR)  มีการเตรียมการเพื่อการประเมิน 
ภายนอก  มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ และนําผล 
การประเมินไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) มีการเตรียมการเพื่อการประเมนิ 
ภายนอก และมีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ 

ระดับ 2  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง  และจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับ 1  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  และมีการประเมินตนเอง  
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูลตางๆ   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - คูมือการประกันคณุภาพภายใน   
      สถานศึกษา 
    - แผนปฏิบตัิการประจําป 
    - แผนกลยทุธ 
    - โครงการการประกันคณุภาพ 
      การศึกษาของสถานศึกษา 
    - รายงานการประเมินตนเอง 
       ( Self Assessment Report : SAR) 
    - รายงานการประเมินคุณภาพ 
      สถานศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 

- 149 - 



 

 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
4. การบริหารงบประมาณ 
    (4 คะแนน) 
 

การบริหารงบประมาณ ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ 
จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา  
มีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา  ใชงบประมาณตรงตามกรอบ 
และวตัถุประสงค  ถูกตองตามระเบยีบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบ 
ภายใน รายงานการใชงบประมาณเปนปจจุบนั  และมีการประเมินผล 
และนําผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสารสนเทศและแผนปฏบิัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ 
จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา  
มีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา  ใชงบประมาณตรงตามกรอบ 
และวตัถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ  มีระบบควบคุม ตรวจสอบ 
ภายใน และรายงานการใชงบประมาณเปนปจจุบัน 

                
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - แผนปฏิบตัิการหรือแผนการใช 
      งบประมาณ 
    - คําสั่งมอบหมายงาน 
    - หลักฐานการจัดซื้อจัดจาง  
    - รายงานเงนิคงเหลือ   
    - รายงานการตรวจสอบพสัดุประจําป  
    - รายงานเงนิบริจาคที่มีวตัถุประสงค 
    - รายงานการตรวจสอบภายใน 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  

 
ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ 

จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา  
มีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา  ใชงบประมาณตรงตามกรอบ 
และวัตถุประสงค  ถูกตองตามระเบียบ 

ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ 
จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานงึถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา  
มีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
5. การบริหารงานบุคคล    
    (8 คะแนน) 
 

5.1 การจัดระบบบริหาร 
      งานบุคคล   (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล  
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด  
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ 
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคล และชี้แจงใหครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทราบ มกีารมอบหมายงานสอดคลอง 
กับความรูความสามารถและความตองการของสถานศึกษา 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และมีการรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล  
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด  
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ 
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคล  และชี้แจงใหครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานสอดคลอง 
กับความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา  
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - แผนปฏิบตัิการ  
    - มาตรฐานภาระงานของครู 
      ขาราชการครู   และบุคลากร  
      ทางการศึกษา 
    - คําสั่งมอบหมายงาน 
    - รายงานการประเมินผล 
      การปฏิบัติงานของขาราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล  

สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด  
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ 
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ  และมีการมอบหมายงานสอดคลองกับ  
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา 

ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล  
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด  
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ 
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ และมีการมอบหมายงาน 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการให7คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 5.2 การพัฒนาขาราชการครู 

      และบุคลากรทางการศึกษา 
      (4 คะแนน)  
 
 

ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร   
ทางการศึกษา และแผนพฒันาเปนรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอมูล 
ความจําเปนของสถานศึกษา  จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ    

               เสริมสรางวินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี  สงเสริม 
ใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยัและพัฒนา  ประชุม เผยแพร  
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน   
ความกาวหนาในวิชาชีพ  มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา  มีรายงาน 
ผลการพัฒนาและนําผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร   
ทางการศึกษา และแผนพฒันาเปนรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอมูล 
ความจําเปนของสถานศึกษา  จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ    

               เสริมสรางวินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี สงเสรมิ 
ใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยัและพัฒนา  ประชุม เผยแพร  
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน   
ความกาวหนาในวิชาชีพ  มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา 

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร   
    หลักฐาน  แหลงขอมูล เชน  
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - แผนปฏิบตัิการ 
    - แผนพัฒนาตนเองเปน 
      รายบุคคล (Individual  
       Development Plan : IDP) 
    - คาํสั่งมอบหมายงาน 
    - รายงานการพัฒนา  
      ขาราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพฒันาขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และแผนพฒันาเปนรายบุคคล (IDP)   
ตรงตามขอมูลความจําเปนของสถานศึกษา  จัดสวัสดิการเพื่อ 
เสริมสรางขวัญ กําลังใจ  เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  
ปฏิบัติงานวิจยัและพัฒนา  ประชุม เผยแพร  แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน  
เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน  ความกาวหนาในวิชาชพี 

ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพฒันาขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และแผนพฒันาเปนรายบุคคล (IDP)   
ตรงตามขอมูลความจําเปนของสถานศึกษา  จัดสวัสดิการเพื่อ 
เสริมสรางขวัญ กําลังใจ เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ  
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
6. การบริหารทั่วไป   
    (12 คะแนน) 
 

6.1 การบริหารอาคารสถานที่   
       และสภาพแวดลอม   
       (4 คะแนน)  

ระดับ 4  มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา 
เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา  จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดลอม  เนนการบํารุงรักษาและใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั  มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ   มีการมอบหมายงาน 
โดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา  
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มสีวนรวมในการพัฒนา 
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
อยางประหยัดและคุมคา  มีการติดตามประเมินผล  รายงานผลการใช 
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และนําผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา 
เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา  จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษาและใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ   มีการมอบหมายงาน 
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา  
สงเสรมิใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มสีวนรวมในการพัฒนา 
และใชอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
อยางประหยดัและคุมคา  และมีการติดตามประเมินผล  
 

1. ตรวจสอบจาก เอกสาร   
    หลักฐาน  แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทึกการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - แผนแมบทพัฒนาอาคาร 
      สถานที่และสภาพแวดลอม  
    - มาตรฐานดานอาคารสถานที่ 
      และสภาพแวดลอม 
    - คําสั่งมอบหมายงาน 
    - หลักฐานการใชอาคาร 
      สถานที่ และสภาพแวดลอม  
    - เอกสาร หลักฐานอืน่ 
      ทีเ่กีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 

 

- 156 - 



 

 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  

 
ระดับ 2  มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา 

เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา  จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดลอม เนนการบาํรุงรักษาและใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา  
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มสีวนรวมในการพัฒนา 
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  และมีการจดักจิกรรมการเรียนรู 
อยางประหยัดและคุมคา  

ระดับ 1  มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา 
เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา  จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดลอม เนนการบาํรุงรักษา และใชงานอยางมปีระสิทธภิาพ 
และปลอดภยั มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา 
และสงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา 
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 6.2 การบริหารกิจการ  

      นักเรียน (4 คะแนน) 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4   มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการบริหารกิจการนกัเรียน  
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรยีนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ   
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
มีการติดตามและประเมินผล  และมีรายงานผลการดําเนนิงาน และนําผล 
ไปปรับปรุง 

ระดับ  3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารกิจการนกัเรียน  
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ   
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
และมีการติดตาม และประเมนิผล 

ระดับ  2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารกิจการนักเรียน 
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรยีนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ   
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง 
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ระดับ  1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารกิจการนักเรียน 
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรยีนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ   
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผน 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  
    หลักฐาน แหลงขอมูล เชน  
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - แผนปฏิบตัิการ 
    - คําสั่งมอบหมายงาน 
    - มาตรฐานภาระงานกิจการ 
      นักเรียน   
    - รายงานผลการดําเนินงาน 
      ระบบดูแลชวยเหลือ 
      นักเรียน 
    - รายงานผลงานกิจการ 
      นักเรียน  
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
       ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 6.3 การบริหารงานธุรการ  

      และงานสมัพันธชุมชน 
      (4 คะแนน) 
 

    

ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการบรหิารงานธุรการ 
               และงานสัมพนัธชุมชน  จดัทํามาตรฐานภาระงานธุรการ 
               และงานสัมพนัธชุมชน  โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง   
                และชี้แจงใหบุคลากรทราบ  มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู   
               ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย 
              และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ  มีการจัดกจิกรรมสัมพันธชุมชน 
              โดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ   มีการตดิตามและ 
                ประเมินผล และมีการรายงานผลและนําผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ 
               และงานสัมพันธชุมชน  จัดทาํมาตรฐานภาระงานธรุการ 
              และงานสัมพนัธชุมชน  โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง    
               และชี้แจงใหบุคลากรทราบ  มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู   
              ความสามารถ ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย 
             และเทคโนโลยีเพื่องานธรุการ  มีการจัดกจิกรรมสัมพันธชุมชน 
             โดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  และมกีารติดตามและ 
             ประเมินผล  

  
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล  เชน 
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - แผนปฏิบตัิการ 
    - คําสั่งมอบหมายงาน 
    - มาตรฐานภาระงานธุรการและงาน 
      ชุมชนสัมพันธ 
    - สื่อ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 
      งานธุรการและงานประชาสัมพันธ 
    - ระบบเครอืขาย 
    - รายงานผลงานธุรการและ 
      งานประชาสัมพันธ 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ  
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     

 
 

    

ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการบรหิารงานธุรการ 
และงานสัมพนัธชุมชน  จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการ 
และงานสัมพนัธชุมชน  โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง 
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ  มอบหมายงานโดยคํานงึถึงความรู   
ความสามารถ ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย   
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ และมีการจัดกิจกรรมสัมพนัธ 
ชุมชน  โดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ                 

ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการบรหิารงานธุรการ 
และงานสัมพนัธชุมชน  จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการ 
และงานสัมพนัธชุมชน  โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง 
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ   มอบหมายงานโดยคํานงึถึงความรู   
ความสามารถ  ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย 
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ  และมีการจดักิจกรรมสัมพนัธ 
ชุมชน  
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
7. การเปนผูนาํดาน   
    นวัตกรรมการบริหาร  
    การศึกษา (8 คะแนน) 
     
 

7.1  การใชนวตักรรม 
       การบริหารการศึกษา 
       (4 คะแนน)  
 

ระดับ  4   มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธภิาพรบัผิดชอบ 
การใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกบั 
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลอง 
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร  โดยคํานึงถึงประโยชน 
และความคุมคา   มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร   
เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ  ไดรับการประเมินจากหนวยงาน 
หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวตักรรมที่นํามาใช   เปนตน 
มีการติดตาม และประเมนิผลการใช  และมีรายงานผล 
และนําผลไปปรับปรุง 

ระดับ  3  มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ 
การใชนวัตกรรมการบริหาร  และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกบั 
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  สอดคลอง 
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร  โดยคํานึงถึงประโยชน 
และความคุมคา   มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร  
เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ  ไดรับการประเมินจากหนวยงาน 
หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวตักรรมที่นํามาใช เปนตน 
และมีการติดตาม และประเมนิผลการใช   

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน 
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - สารสนเทศ แผนปฏิบัติการที่  
      เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหาร   
    - คําสั่งมอบหมายงาน 
    - หลักฐานที่แสดงถึงการเปนที่   
      ยอมรับดานนวัตกรรมการบริหาร 
      การศกึษา 
    - ผลงานที่เกิดจากการใชนวัตกรรม 
      การบริหาร 
    - รายงานผลการใชนวัตกรรม 
      การบริหาร 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     

 
 

    

ระดับ  2  มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ 
การใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกบั 
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  สอดคลอง 
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร  โดยคํานึงถึงประโยชน 
และความคุมคา และมีผลการใชเปนทีย่อมรับของวงวิชาชพี 
บริหาร  เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ  ไดรับการประเมิน 
จากหนวยงานหรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวตักรรมที่นํามาใช   
เปนตน  

ระดับ  1  มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ 
การใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกบั 
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลอง 
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและ 
ความคุมคา   
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 7.2 การคิดริเริ่มนวัตกรรม      

      การบริหารการศึกษา 
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 

ระดับ 4  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  มีรายงานผลการใชและนําผลไปปรับปรุง  
เผยแพร  และนวัตกรรมเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพบริหาร 

ระดับ 3  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรม  การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  มีรายงานผลการใชและนําผลไปปรับปรุง 
และมีการเผยแพรนวตักรรมการบริหาร   

ระดับ 2  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรม  การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  และมีรายงานผลการใชและนําผล 
ไปปรับปรุง 

ระดับ 1  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรม  การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน 
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาองค  
      ความรูที่เกีย่วกบัการสรางนวตักรรม 
    - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
    - รายงานผลการใชนวัตกรรม 
      การบริหาร 
    - หลักฐานการเผยแพรนวตักรรม 
      การบริหาร 
    - หลักฐานที่แสดงถึงนวตักรรม 
      การบริหารเปนที่ยอมรับ 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศกึษา (40 คะแนน) 
1. การศึกษาคนควาหาความรู    
    ดวยวิธีการตาง ๆ   
    (10 คะแนน) 
 

การศึกษาคนควาหาความรู 
ดวยวิธีการตาง ๆ 

       มีวิธีการศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  9 วิธี ดังนี้  
1) การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวฒุิ 
2) การฝกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

             อยางนอยปละ 3 ครั้ง   
3) การประชุมทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
4) การสัมมนาทางวชิาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง    
5) การศึกษาดงูานที่เกีย่วกับการบริหารสถานศึกษา  

             อยางนอยปละ 2 ครั้ง   
6) การศึกษาคนควาผลการวจิัย อยางนอยปละ 2 เรื่อง 
7) การเปนคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบรหิารสถานศึกษา  

             อยางนอยปละ 3 ครั้ง   
8) การศึกษาคนควาดวยตนเองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา   

             อยางนอยปละ 2 ครั้ง   
9) การทดสอบความรู หรือทกัษะ จากสถาบนัที่ ก.ค.ศ. รับรอง             

 

ระดับ 4  มีวิธีการพัฒนาตนเองตั้งแต 6 วิธีขึ้นไป 
ระดับ 3  มีวิธีการพัฒนาตนเอง 5 วิธี 
ระดับ 2  มีวิธีการพัฒนาตนเอง  4 วิธี 
ระดับ 1  มีวิธีการพัฒนาตนเอง  3 วิธี 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบนัทึกการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานทีเ่กี่ยวของกับ 
      การพัฒนาตนเองในแตละดาน  
   - เอกสาร หลักฐานอื่น 
     ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมลู 
2. การประมวลความรูเกี่ยวกับ   
    การพัฒนาวชิาการ  
    และวิชาชพี  (10 คะแนน) 
 

   2.1 การประมวลความรูเกีย่วกับ   
         การพัฒนาวิชาการ  
         (5 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา 
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ 
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหทนัสมัย 

ระดับ 3  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา 
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ 
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 

ระดับ 2  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา 
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ 
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  

ระดับ 1  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการ โดยจดัทําเปนเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร 
   หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

- แบบบันทกึการตรวจสอบ 
     ขอมูล 

- รายงานการประมวล  
     ความรูเชิงวิชาการ 

- เอกสารวิชาการ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส 
- เอกสาร หลักฐานอื่น 

     ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมลู 
 2.2 การประมวลความรูเกีย่วกับ 

      การพัฒนาวิชาชีพ 
      (5 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่กี่ยวกับการบรหิารจัดการสถานศึกษา  
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และกฎหมายที่เกีย่วของ 
เปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม 
จากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหทนัสมัย 

ระดับ 3  มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่กี่ยวกับการบรหิารจัดการสถานศึกษา  
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และกฎหมายที่เกีย่วของ 
เปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม 
จากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 

ระดับ 2  มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่กี่ยวกับการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ไป และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
เปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม 
จากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  

ระดับ 1  มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่กี่ยวกับการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ไป และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ 
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร 
    หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
     - แบบบนัทกึการตรวจสอบ 
        ขอมูล   
     - รายงานการประมวล 
      ความรูในวิชาชีพ 
      ที่เกี่ยวกับการบริหาร  
    - เอกสารทีเ่กี่ยวกับกฎหมาย  
      กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ 
    - เอกสารวิชาการ 
    - สื่ออิเล็กทรอนิกส 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
3. การนําความรูและทักษะ 
    มาใชในการบริหารจัดการ     
    สถานศกึษา  (10 คะแนน) 
     
     
 

  การนําความรูและทักษะ 
  มาใชในการบริหารจัดการ  
  สถานศึกษา 
 

ระดับ 4  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู 
               และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จัดทําเปน 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ   มีการประชุมวางแผน 
               การนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนที่กําหนด  มีการติดตาม การประเมินผล 
               ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด  มีรายงานผลการใช 

 นวัตกรรมการบริหารและนาํผลไปปรับปรุง  และเกิดผลดี 
 เปนแบบอยางได 

ระดับ 3  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู 
               และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จัดทําเปน 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ   มีการประชุมวางแผน 
               การนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนที่กําหนด  มีการติดตาม การประเมินผล 
               ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด  และมีรายงานผล 
               การใชนวัตกรรมการบริหารและนาํผลไปปรับปรุง    
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - แผนกลยทุธ และแผนปฏิบัติการ 
      ประจําป 
    - หลักฐานที่เกี่ยวของกับการนํา   
      ความรูหรือทักษะมาใชในการ 
      บริหารจัดการสถานศึกษา 
    - รางวัลที่ไดรับเกี่ยวกับ 
      การบริหารจัดการสถานศึกษา 
    - บันทึกการประชุมเกีย่วกบัการ  
      วางแผนและการประเมนิผล 
    - รายงานผลการใช 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ  
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  

 
ระดับ 2  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู 
               และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จัดทําเปน 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ   มีการประชุมวางแผน 
               การนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนที่กําหนด  และมีการติดตาม การประเมินผล 
               ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด   
ระดับ 1  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู 
               และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จัดทําเปน 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ   มีการประชุมวางแผน 
               การนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนที่กําหนด   
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 4. การใหบริการทางวิชาการ 
     และวิชาชพี  (10 คะแนน) 
 

  การใหบริการทางวิชาการ 
  และวิชาชพี 
 

     มีการดําเนนิการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้    
     1) การนําเสนอตอที่ประชุมระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
         หรือระดบัเขตพื้นที่  จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ1 ครั้ง    
     2) การจัดนทิรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ขึน้ไป  
         อยางนอยปละ 2 ครั้ง   
     3) การนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อยางนอยปละ 5 ครั้ง   
     4) การรวบรวมเปนเอกสารเผยแพร อยางนอยปละ 2 ฉบับ    
     5) การเปนวิทยากรระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
         หรือระดบัเขตพื้นที่  จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ1 ครั้ง    
     6) การนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับในวงวิชาการ  
         อยางนอยปละ 1 ฉบับ 
 

ระดับ 4  มีการดําเนินการ 5 ลักษณะขึ้นไป    
ระดับ 3  มีการดําเนินการ 4 ลักษณะ     
ระดับ 2  มีการดําเนินการ 3  ลักษณะ     
ระดับ 1  มีการดําเนินการ 1-2  ลักษณะ    
 

 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร 
    หลักฐาน แหลงขอมูล 
    เชน   
      -   แบบบันทึกการ 
       ตรวจสอบขอมูล 
    -  หลักฐานที่เกี่ยวของ 
       กับการแลกเปลี่ยน 
       เรียนรูในแตละลักษณะ 
    -  เอกสาร หลักฐานอื่น 
       ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถาม  
    บุคคลที่เกี่ยวของ 
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ก.ค.ศ. 6/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

 

แบบบันทึกการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

       ประเมิน     คร้ังท่ี 1 
    คร้ังท่ี 2  (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี 1) 

  คร้ังท่ี 3  (หลังจากพัฒนาครัง้ท่ี 2) 
ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................................นามสกุล................................................................ 

        ตําแหนง....................................................วิทยฐานะ.............................................................. 
สถานศึกษา.................................................................. เขต/อําเภอ......................................... 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .................................ขั้น..........................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................ 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 
1. การวางแผน  
   พัฒนาการศกึษา    
   (8 คะแนน) 
   1.1 การจัดทาํ 
                แผนพัฒนา   
        การศึกษา  
        (4 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  4    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั 

และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจาํเปนของผูเกีย่วของหรือ มีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
ทุกขั้นตอน แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ 
แผนกลยุทธ และผานการตรวจสอบและเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

  3    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั  
และครอบคลมุภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจาํเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
ทุกขั้นตอนและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง 
กับแผนกลยุทธ   

  2    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั 
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจาํเปนของผูเกีย่วของหรือ มีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง และผูเกี่ยวของมสีวนรวมในการจัดทําแผน 
ทุกขั้นตอน  

  1    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั  
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ และมีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
1.2 ดําเนินการ  
      ตามแผนพฒันา 
      การศึกษา     
      (4 คะแนน) 
 

   4    มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคาํสั่ง 
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนนิงานตาม 
โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการ 
นิเทศ ติดตาม  มีบันทึกหรือรายงานผลการนเิทศ ติดตาม  
มีการนําผลการนิเทศ ตดิตามไปใชในการปรับปรุงแผน  
แผนงาน โครงการ และมีรายงานผลการจดัทํา 
โครงการหรือกิจกรรมครบถวน 

  3    มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคาํสั่ง 
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนนิงาน 
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน  
และมีการนเิทศ ติดตาม  มีบนัทึกหรือรายงานผล 
การนิเทศ ติดตาม และมีการนําผลการนิเทศติดตาม 
ไปใชในการปรับปรุงแผน แผนงาน โครงการ 

  2    มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ  
มีการมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงาน 
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน  
และมีการนเิทศ ติดตาม มีบนัทึกหรือรายงานผล 
การนิเทศ ติดตาม   

  1    มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคาํสั่ง 
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ และมีการดําเนินงาน 
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน    
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2. การจัดโครงสราง 
    การบริหาร กิจการ 
    สถานศึกษา 
    (4 คะแนน)   
 

   4    มีการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ปนระบบสอดคลองกับ 
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา  
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ 
สายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก 
ของสถานศึกษา  ผานความเห็นชอบของตนสังกัด 
มีการมอบหมายงานแกบุคลากรตามภารกจิ โดยใช 
ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา   
มีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนการดําเนนิงาน 
ตามภารกิจ และจัดใหมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

  3    มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลอง 
กับหลักการกระจายอาํนาจและเปาหมายของสถานศึกษา  
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ 
สายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก 
ของสถานศึกษา  ผานความเห็นชอบของตนสังกัด  
และมีการมอบหมายงานแกบคุลากรตามภารกิจ  โดยใช 
ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา 

  2    มีการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ปนระบบสอดคลองกับ 
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา  
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ 
สายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก 
ของสถานศึกษา  และผานความเหน็ชอบของตนสังกัด 

  1    มกีารจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ปนระบบสอดคลองกับ 
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา  
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ 
สายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก 
ของสถานศึกษา         
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3. การบริหาร 
    วิชาการ 
     (16 คะแนน) 
     3.1 การพัฒนา    
           หลักสูตร  
           สถานศึกษา 
           (4 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4    หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และทองถ่ิน  ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม 
ในการจดัทําหลักสูตร  หลักสตูรมีองคประกอบครบถวน  
ถูกตอง  สมบูรณ คือ มวีิสัยทศัน  จุดหมาย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค โครงสราง  เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา 
แนวดําเนนิการจัดการเรียนรู การวดัผลประเมินผล 
การเรียน  หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา  มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง 
ในการจัดการเรียนรู  มีระบบการนิเทศ ติดตามการใช 
หลักสูตร  มีการนําผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมิน 
การใชหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

  3    หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และทองถ่ิน  ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม 
ในการจดัทําหลักสูตร  หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน  
ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทศัน  จุดหมาย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน  คําอธิบายรายวชิา  
แนวดําเนนิการจัดการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล 
การเรียน  หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา  มกีารนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง 
ในการจดัการเรียนรู  และมีระบบการนิเทศ ติดตาม 
การใชหลักสูตร 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

และทองถ่ิน  ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม 
ในการจัดทําหลักสูตร  หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน 
ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทศัน จุดหมาย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  โครงสราง  เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา  
แนวดําเนนิการจัดการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล 
การเรียน หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

  1    หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และทองถ่ิน  ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชมุชน 
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร  หลักสูตรมี 
องคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน  
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค  โครงสราง   
เวลาเรียน  คําอธิบายรายวิชา  แนวดําเนินการจัดการเรยีนรู 
การวัดผลประเมินผลการเรียน 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.2 การจัดกระบวน 
      การเรียนรู 
      (4 คะแนน) 

   4    ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อ 
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)  
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ําหนดในแผนการจัด 
การเรียนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครือ่งมือและ 
วิธีการที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด  
และนําผลไปปรับปรุง 

  3     ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อ 
และแหลงการเรียนรู  เครื่องมือวัดผลประเมินผล)  
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ําหนดในแผนการจัด 
การเรียนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครือ่งมือ 
และวิธีการทีห่ลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐาน 
ของการวัด  

  2    ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อ 
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)  
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู  มีการวัดและประเมินผล 
โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด  

  1    ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อ 
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)  
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู  มีการวัดและประเมินผล 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.3 การพัฒนาสื่อ  
      นวัตกรรม   
      เทคโนโลยี    
      และแหลง 
      การเรียนรู 
      ทางการศึกษา    
      (4 คะแนน) 
 

   4    มีสารสนเทศ  แผนปฏิบัตกิาร และมกีารระดมทนุ เพื่อพฒันา 
 ส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู 
ตรงตามทีห่ลักสูตรกําหนด ครูและนกัเรยีนสามารถ 
ใชส่ือ นวตักรรม  เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู   
บรรลุตามวัตถุประสงค  มีการติดตามประเมินผล 
การใชส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยี  มีการรายงานผล 
และนําผลไปปรับปรุง 

  3    มีสารสนเทศ  แผนปฏิบตัิการ และมกีารระดมทนุ 
เพื่อพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง 
การเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด  ครูและนกัเรียน 
สามารถใชส่ือ นวตักรรม  เทคโนโลยีและแหลง 
การเรียนรู  บรรลุตามวัตถุประสงค  มีการติดตาม 
ประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยี   
และมีการรายงานผล 

  2    มีสารสนเทศ  แผนปฏิบตัิการ และมกีารระดมทุน 
เพื่อพฒันาสื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง 
การเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียน  
สามารถใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีและ 
แหลงการเรียนรู  บรรลุตามวัตถุประสงค   

  1    มีสารสนเทศ  แผนปฏิบตัิการ และมกีารระดมทุน 
เพื่อพฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง 
การเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด  ครูและนักเรียน  
สามารถใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี   และแหลง 
การเรียนรู   
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.4 การจัดทาํระบบ 
      ประกันคณุภาพ   
      การศึกษา  
      (4 คะแนน) 
 

   4    มีการดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง และจัดทํา 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มีการเตรียมการ 
เพื่อการประเมนิภายนอก  มีการเผยแพรผลการประเมนิ 
คุณภาพ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

  3    มีการดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง และจัดทํา 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการเตรียมการ 
เพื่อการประเมนิภายนอก และมีการเผยแพรผล 
การประเมินคณุภาพ 

  2    มีการดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง  และจัดทํา 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  1    มีการดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  และมีการประเมินตนเอง  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4. การบริหาร   
    งบประมาณ 
    (4 คะแนน) 
 

   4    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช 
งบประมาณ  จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ   
มีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความรู 
ความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา  
มีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา  ใชงบประมาณ 
ตรงตามกรอบและวตัถุประสงค  ถูกตองตามระเบยีบ  
มีระบบควบคมุ ตรวจสอบภายใน รายงานการใช 
งบประมาณเปนปจจุบัน  และมีการประเมนิผล 
และนําผลไปปรับปรุง 

  3    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช 
งบประมาณ  จดัทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ   
มีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการของ 
สถานศึกษา  มีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา   
ใชงบประมาณ ตรงตามกรอบและวตัถุประสงค  
ถูกตองตามระเบียบ  มีระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน  
และรายงานการใชงบประมาณ เปนปจจุบนั 

2    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช 
งบประมาณ  จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ   
มีการชีแ้จงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการ 
ของสถานศึกษา  มีการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา   
ใชงบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค   
ถูกตองตามระเบียบ 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
      1    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช 

งบประมาณ  จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ   
มีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการ 
ของสถานศึกษา  มีการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
 

5. การบริหาร 
    งานบุคคล    
    (8 คะแนน) 
    5.1 การจัดระบบ  
          บริหาร 
          งานบุคคล      
          (4 คะแนน) 

   4    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบคุคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ  
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศกึษากําหนด  และครอบคลุมความตองการ 
อัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการจัดทํามาตรฐานภาระ 
งานบุคคล และชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
มีการมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถ 
และความตองการของสถานศึกษา  มีระบบการประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงาน  และมกีารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และนําผลการประเมินไปปรบัปรุง 

  3    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบคุคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ  
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากาํหนด และครอบคลุมความตองการ 
อัตรากําลัง และสาขาวิชาที่ตองการจัดทํามาตรฐาน 
ภาระงานบุคคล  และชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานสอดคลองกับ 
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศกึษา  
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบคุคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ  
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากาํหนด และครอบคลุมความตองการ 
อัตรากําลัง และสาขาวิชาที่ตองการจัดทํามาตรฐาน 
ภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ  และมีการมอบหมายงาน  
สอดคลองกับความรูความสามารถ และความตองการ 
ของสถานศกึษา 

  1    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบคุคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ  
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากาํหนด และครอบคลุมความตองการ 
อัตรากําลัง และสาขาวิชาที่ตองการจัดทํามาตรฐาน 
ภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ และมีการมอบหมายงาน 
 

5.2 การพัฒนา 
      ขาราชการครู 
      และบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
      (4 คะแนน)  
 

   4    มีสารสนเทศและแผนปฏบิัติการเกีย่วกบัการพฒันา 
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา 
เปนรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอมูลความจําเปนของ 
สถานศึกษา  จดัสวัสดิการเพือ่เสริมสรางขวัญ กําลังใจ 
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ 
งานวิจยัและพฒันา  ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยน 
เรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน   
ความกาวหนาในวิชาชีพ  มีการติดตาม ประเมินผล 
การพัฒนา  มีรายงานผลการพฒันาและนําผลไปปรับปรุง 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    3    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนาเปน 
รายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอมูลความจําเปนของ 
สถานศึกษา  จดัสวัสดิการเพือ่เสริมสรางขวัญ กําลังใจ 
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ 
งานวิจยัและพฒันา  ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยน 
เรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน   
ความกาวหนาในวิชาชีพ  มีการติดตาม ประเมินผล 
การพัฒนา 

  2    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา 
เปนรายบุคคล (IDP) ตรงตามขอมูลความจําเปนของ 
สถานศึกษา  จดัสวัสดิการเพือ่เสริมสรางขวัญ กําลังใจ 
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ 
งานวิจยัและพฒันา  ประชุม เผยแพร  แลกเปลี่ยน 
เรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน  
ความกาวหนาในวิชาชพี 

  1    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา 
เปนรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอมูลความจําเปนของ 
สถานศึกษา  จดัสวัสดิการเพือ่เสริมสรางขวัญ กําลังใจ  
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
6. การบริหารทั่วไป  
    (12 คะแนน) 
    6.1 การบริหาร   
         อาคารสถานที่  
         และสภาพ 
         แวดลอม   
         (4 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4    มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม 
เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูในสถานศกึษา  จัดทํา 
มาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 
 เนนการบํารุงรักษา และใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ  มีการ 
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ  
และความตองการของสถานศึกษา  สงเสริมใหผูเรียน  
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพฒันา 
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรูอยางประหยัดและคุมคา   
มีการติดตามประเมินผล รายงานผลการใชอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอม  และนําผลไปปรับปรุง 

  3    มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม 
เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูในสถานศกึษา  จัดทํา 
มาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
เนนการบาํรุงรักษา และใชงานอยางมปีระสิทธิภาพ 
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ   มีการ 
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ  
และความตองการของสถานศึกษา สงเสริมใหผูเรียน  
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพฒันา 
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรูอยางประหยัดและคุมคา  
และมีการติดตามประเมินผล 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่  

และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรู 
ในสถานศึกษา  จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษา  
และใชงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  มีการ 
ช้ีแจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงานโดยคํานงึถึง  
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศกึษา  
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มสีวนรวม 
ในการพัฒนาและใชอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 
และมีการจดักจิกรรมการเรียนรูอยางประหยัดและคุมคา  

  1    มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่  
และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรู 
ในสถานศึกษา  จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอม  เนนการบํารุงรักษา  
และใชงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  มีการ 
ช้ีแจงใหบุคลากรทราบ  มีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึง  
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา  
และสงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม 
ในการพัฒนาและใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
6.2  การบริหาร   
       กิจการนักเรียน 
       (4 คะแนน) 
 

   4    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
กิจการนกัเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียน 
และชี้แจงใหบคุลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
ใหบุคลากร  มีกรรมการนักเรียน  เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการติดตามและประเมินผล   
และมีรายงานผลการดําเนินงาน และนําผลไปปรับปรุง 

  3    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
กิจการนกัเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียน 
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
ใหบุคลากร  มีกรรมการนักเรียน  เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน  และมีการติดตามและประเมินผล 

  2    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
กิจการนักเรยีน จัดทํามาตรฐานภาระงานกจิการนักเรยีน 
และชี้แจงใหบคุลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
ใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง 
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  1    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
กิจการนักเรยีน จดัทํามาตรฐานภาระงานกจิการนักเรยีน 
และชี้แจงใหบคุลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
ใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผน 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
6.3 การบริหาร 
      งานธุรการ  
      และงานสมัพันธ 
      ชุมชน 
      (4 คะแนน) 
 

    

   4    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่วกับการบรหิาร 
งานธุรการและงานสัมพันธชุมชน  จดัทํามาตรฐาน 
ภาระงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ  
ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง  และชี้แจงใหบุคลากรทราบ 
มอบหมายงานโดยคํานงึถึงความรู  ความสามารถ  
และความตองการของสถานศึกษา ใชส่ือ เครือขาย 
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ  มีการจัดกิจกรรม 
สัมพันธชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ   
มีการติดตามและประเมินผล และมีการรายงานผล 
และนําผลไปปรับปรุง 

  3     มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
งานธุรการและงานสัมพันธชุมชน  จดัทํามาตรฐาน 
ภาระงานธุรการและงานสัมพนัธชุมชน  โดยเนน 
เปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง  และชี้แจง 
ใหบุคลากรทราบ  มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู   
ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา  
ใชส่ือ เครือขายและเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ 
มีการจัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนโดยเนนการมีสวนรวม 
ของผูเกี่ยวของ และมีการตดิตามและประเมินผล  

  2    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่วกับการบรหิาร 
งานธุรการและงานสัมพันธชุมชน  จดัทํามาตรฐาน 
ภาระงานธุรการและงานสัมพนัธชุมชน  โดยเนน 
เปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง  และชี้แจง 
ใหบุคลากรทราบ  มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู   
ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา ใชส่ือ 
เครือขายและเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ และมีการ 
จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนโดยเนนการมีสวนรวม 
ของผูเกี่ยวของ                 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    1    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่วกับการบรหิาร 

งานธุรการและงานสัมพันธชุมชน  จดัทํามาตรฐาน 
ภาระงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน  โดยเนนเปนระบบ 
ถูกตอง สะดวกและทัว่ถึง  และช้ีแจงใหบุคลากรทราบ 
มอบหมายงานโดยคํานงึถึงความรู ความสามารถ  
และความตองการของสถานศึกษา ใชส่ือ เครือขาย 
และเทคโนโลยี เพื่องานธุรการ และมีการจดักิจกรรม 
สัมพนัธชุมชน  

 

7. การเปนผูนาํ 
    ดานนวัตกรรม 
    การบริหาร  
    การศึกษา  
    (8 คะแนน) 
    7.1  การใช 
           นวัตกรรม 
           การบริหาร 
           การศึกษา 
           (4 คะแนน)  
 

  

4    มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการทีเ่กีย่วกบัการใช 
นวตักรรมการบริหาร  มีการสรรหาคณะทาํงานที่มี 
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร  
และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกบัการใชและเลือกใช 
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน 
ภาระงานบรหิาร โดยคาํนึงถึงประโยชนและความคุมคา 
มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชพีบริหาร  เชน  
ไดรับเชิญใหนาํเสนอ  ไดรับการประเมนิจากหนวยงาน 
หรือไดรับรางวัล เกีย่วกับนวตักรรมที่นาํมาใช เปนตน 
มีการตดิตามและประเมนิผลการใช  และมีรายงานผล 
และนําผลไปปรับปรุง 

  3    มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกีย่วกับการใช 
นวัตกรรมการบริหาร  มีการสรรหาคณะทาํงานที่มี 
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร 
 และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกบัการใชและเลือกใช 
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน 
ภาระงานบรหิาร โดยคาํนึงถึงประโยชนและความคุมคา 
มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชพีบริหาร  เชน  
ไดรับเชญิใหนาํเสนอ  ไดรับการประเมนิจากหนวยงาน 
หรือไดรับรางวัล เกี่ยวกับนวตักรรมที่นํามาใช เปนตน 
และมีการติดตามและประเมนิผลการใช   
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกีย่วกับการใช 

นวัตกรรมการบริหาร มีการสรรหาคณะทาํงานที่มี 
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร  
และชี้แจงคณะทํางานเกีย่วกับการใชและเลือกใชนวัตกรรม 
การบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานภาระ 
งานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา  
 และมีผลการใชเปนที่ยอมรบัของวงวิชาชพีบริหาร   
เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ  ไดรับการประเมินจาก 
หนวยงานหรือไดรับรางวัลเกีย่วกบันวัตกรรมที่นํามาใช 
เปนตน  

  1    มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกีย่วกับการใช 
นวัตกรรมการบริหาร  มีการสรรหาคณะทาํงานที่มี 
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร  
และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกบัการใชและเลือกใช 
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับ 
มาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชน 
และความคุมคา   
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
7.2 การคิดริเร่ิม 
      นวัตกรรม    
      การบริหาร  
      การศึกษา 
      (4 คะแนน) 
 
 

   4    มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จง 
ครูและผูเกี่ยวของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  มีรายงานผลการใชและนําผล 
ไปปรับปรุง เผยแพร  และนวัตกรรมเปนทีย่อมรับ 
ในวงวิชาชีพบริหาร 

  3    มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จง 
ครูและผูเกี่ยวของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  มีรายงานผลการใชและนําผล 
ไปปรับปรุง  และมีการเผยแพรนวัตกรรมการบริหาร   

  2    มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จง 
ครูและผูเกี่ยวของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  และมีรายงานผลการใชและ 
นําผลไปปรับปรุง 

  1    มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม  
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จง 
ครูและผูเกี่ยวของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
สวนท่ี 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศกึษา (40 คะแนน) 
1. การศกึษาคนควา 
    หาความรูดวย   
    วิธีการตาง ๆ   
     (10 คะแนน) 
 

      มีวิธีการศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  9 วิธี ดงันี้  
     1) การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคณุวุฒ ิ
     2) การฝกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหาร 
          สถานศึกษา  อยางนอยปละ 3 คร้ัง   
     3) การประชุมทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
     4) การสัมมนาทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 คร้ัง    
     5) การศึกษาดูงานที่เกีย่วกับการบริหารสถานศึกษา  
         อยางนอยปละ 2 คร้ัง   
     6) การศึกษาคนควาผลการวิจัย อยางนอยปละ 2 เร่ือง 
     7) การเปนคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบรหิารสถานศึกษา  
          อยางนอยปละ 3 คร้ัง   
     8) การศึกษาคนควาดวยตนเองที่เกีย่วกบัการบริหาร  
          สถานศึกษา  อยางนอยปละ 2 คร้ัง   
     9) การทดสอบความรู หรือทักษะ จากสถาบันที่ ก.ค.ศ.รับรอง  
 

  4    มีวิธีการพัฒนาตนเองตั้งแต 6 วิธีขึ้นไป 
  3    มีวิธีการพัฒนาตนเอง 5 วิธี 
  2    มีวิธีการพัฒนาตนเอง  4 วิธี 
  1    มีวิธีการพัฒนาตนเอง  3 วิธี 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2. การประมวล 
    ความรูเกี่ยวกับ   
    การพฒันาวชิาการ  
    และวิชาชพี  
    (10 คะแนน) 
    2.1 การประมวล 
          ความรูเกีย่วกับ 
          การพัฒนา   
          วิชาการ  
          (5 คะแนน) 
 
 

   4    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก 
แหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  และมีการปรับปรุง 
เนื้อหาสาระใหทันสมัย 

  3    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก 
แหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  และมีการปรับปรุง 
เนื้อหาสาระ 

  2    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก 
แหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  

  1    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการ โดยจัดทําเปน 
เอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2.2  การประมวล 
       ความรูเกีย่วกับ 
       การพัฒนา  
       วิชาชีพ  
       (5 คะแนน) 
 

   4    มีการประมวลความรูในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบรหิาร 
จัดการสถานศกึษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
บริหารทั่วไป และกฎหมายทีเ่กี่ยวของเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวบรวม 
จากผลการพัฒนาตนเอง  และจากแหลงความรูตาง ๆ  
ที่เชื่อถือได   และมกีารปรบัปรุงเนื้อหาสาระใหทนัสมยั 

  3    มีการประมวลความรูในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบรหิาร 
จัดการสถานศกึษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  
บริหารทั่วไป และกฎหมายทีเ่กี่ยวของเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวบรวม 
จากผลการพัฒนาตนเอง และจากแหลงความรูตาง ๆ  
ที่เชื่อถือได  และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 

  2    มีการประมวลความรูในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบรหิาร 
จัดการสถานศกึษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
บริหารทัว่ไป และกฎหมายทีเ่กีย่วของเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนกิส ซ่ึงรวบรวม 
จากผลการพัฒนาตนเอง และจากแหลงความรูตาง ๆ  
ที่เชื่อถือได  

  1    มีการประมวลความรูในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบรหิาร 
จัดการสถานศกึษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  
บริหารทัว่ไป และกฎหมายทีเ่กีย่วของ โดยจัดทําเปน 
เอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวบรวมจากผล 
การพัฒนาตนเอง และจากแหลงความรูตาง ๆ  
ที่เชื่อถือได 
 
 
 
 

 

- 192 - 



 

 

ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3. การนําความรู 
    และทักษะมาใช 
    ในการบริหาร 
    จัดการสถานศึกษา  
    (10 คะแนน) 
     
     
 

   4    มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนาํ 
ความรูและทกัษะมาใชในการบริหารจดัการสถานศกึษา 
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ   มีการประชุม 
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง  
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํหนด  มีการตดิตาม  
การประเมนิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
มีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหารและนําผล 
ไปปรับปรุง  และเกดิผลดี  เปนแบบอยางได 

  3    มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนาํ 
ความรูและทกัษะมาใชในการบริหารจดัการสถานศกึษา  
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ  มีการประชุม 
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง 
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํหนด  มีการตดิตาม  
การประเมนิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
และมีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหารและ 
นําผลไปปรับปรุง    

  2    มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนาํ 
ความรูและทกัษะมาใชในการบริหารจดัการสถานศกึษา  
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ   มีการประชุม 
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง 
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํหนด  และมีการติดตาม 
การประเมนิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด   

  1    มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนาํ 
ความรูและทกัษะมาใชในการบริหารจดัการสถานศกึษา 
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ  มีการประชุม 
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง 
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํหนด   
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4.  การใหบริการ 
     ทางวิชาการ 
     และวิชาชพี   
     (10 คะแนน) 
 

        มีการดําเนินการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
ในลักษณะตางๆ ดังนี้    
       1) การนําเสนอตอที่ประชุมระดับเครือขาย  
           อยางนอยปละ 2 คร้ัง หรือระดบัเขตพื้นที่  จังหวัด  
            หรือประเทศ   อยางนอยปละ1 คร้ัง    
       2) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ขึน้ไป  
           อยางนอยปละ 2 คร้ัง   
       3) การนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
           อยางนอยปละ 5 คร้ัง   
       4) การรวบรวมเปนเอกสารเผยแพร  
           อยางนอยปละ 2 ฉบบั    
       5) การเปนวิทยากรระดบัเครือขาย อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
           หรือระดับเขตพื้นที่ จงัหวัด หรือประเทศ  
           อยางนอยปละ1 คร้ัง    
       6) การนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับ 
           ในวงวชิาการ  อยางนอยปละ 1 ฉบับ 
 
  4    มีการดําเนินการ 5 ลักษณะขึ้นไป   
  3    มีการดําเนินการ 4 ลักษณะ      
  2    มีการดําเนินการ 3  ลักษณะ      
  1    มีการดําเนินการ 1-2  ลักษณะ      

 
 
 

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

                                  ตําแหนง.................................................................. 
                                              วันที.่........... เดือน..............................พ.ศ..............
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แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................................นามสกุล.................................................................................  
ตําแหนง............................................................... วิทยฐานะ................................................................................ 
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ.............................................................. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ........................................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................................................................. 
ใหกรอกตัวเลขแสดงระดบัคุณภาพตามผลการประเมินในชองระดบัคณุภาพ 
 

สวนท่ี ตัวบงชี ้ น้ําหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได  
(น้ําหนักคะแนน x 
ระดับคุณภาพ) 4 3 2 1 

1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการ       
สถานศึกษา  (60 คะแนน) 
1. การวางแผนพัฒนาการศกึษา  (8 คะแนน) 
    1.1 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 4 
    1.2 ดําเนินการตามแผนพฒันาการศึกษา 4      
2. การจัดโครงสรางการบริหาร 
    กิจการสถานศึกษา (4 คะแนน) 

4 
 

     

3. การบริหารวิชาการ (16 คะแนน) 
    3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.2 การจัดกระบวนการเรยีนรู 
    3.3 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี     
          และแหลงการเรียนรูทางการศึกษา 
    3.4 การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

      
4      
4      
4 
 

     

4      
4. การบริหารงบประมาณ  (4 คะแนน) 4      
5. การบริหารงานบคุคล  (8 คะแนน) 
    5.1 การจัดระบบบริหารงานบุคคล 
    5.2 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร     
           ทางการศึกษา 

      
4      
4      

ก.ค.ศ. 7/2 
สําหรับกรรมการชุดที่ 1 
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สวนท่ี ตัวบงชี ้ น้ําหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได  
(น้ําหนักคะแนน x 
ระดับคุณภาพ) 4 3 2 1 

 6. การบริหารทั่วไป  (12 คะแนน) 
    6.1 การบรหิารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   
    6.2 การบริหารกิจการนักเรียน 
    6.3 การบรหิารงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน      

      
4      
4      
4      

 7. การเปนผูนาํดานนวัตกรรม การบริหาร   
 การศึกษา  (8 คะแนน) 

    7.1 การใชนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
    7.2 การคดิริเร่ิมนวตักรรมการบริหารการศกึษา 

 
 

4 
    

 

4      
ผลรวมคะแนนที่ได สวนท่ี 1 60      

 

                                             ผลรวมคะแนนที่ไดสวนท่ี 1  
          

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา (40 คะแนน) 

 
 

10 

     

1. การศึกษาคนควา หาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  
    (10 คะแนน) 
2. การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนา    
     วิชาการและวิชาชีพ  (10 คะแนน) 
    2.1 การประมวลความรูเกีย่วกับการพฒันาวชิาการ 
    2.2 การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 

      
 
5 

     

5      

3. การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหาร     
    จัดการสถานศึกษา 

10      

4. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 10      
ผลรวมคะแนนที่ได สวนท่ี 2 40   

 

                                             ผลรวมคะแนนที่ไดสวนท่ี 2 
          

 

รวมผลการประเมิน ท้ัง 2 สวน  =    ................................ คะแนน 
 

  4 ผลการประเมิน  =                                                        = …………………….คะแนน 

  4 ผลการประเมิน  =                                                     = ……………..…….คะแนน 
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โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกีย่วกับจุดเดน จดุที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                            (.........................................................) 
                                                               ตําแหนง........................................................ 
                                                               วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ............ 
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ก.ค.ศ. 8/2 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล.....................................................................  
ตําแหนง............................................................. วิทยฐานะ....................................................................       
สถานศึกษา.............................................................................เขต/อําเภอ............................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ............................................. 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ............................  ขั้น......................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน...................................................................... 

2.  ผลการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา 

60    เกณฑผานแตละวิทยฐานะตองไดคะแนน
รวมทั้ง 2 สวน จากกรรมการ 3 คนเฉล่ีย ดังนี้ 
- วิทยฐานะชํานาญการ ไมตํ่ากวารอยละ 65 
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไมตํ่ากวารอยละ 70  
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไมตํ่ากวารอยละ 75 
 

สวนท่ี 2  การพัฒนาตนเอง 
เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา 

40    

รวมคะแนน 100    
 

                                                                     คะแนนรวม คนที่ 1+ คนที่ 2 + คนที่ 3                 
                                                                                                  3 
 

 

โดยมีขอสงัเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดงัแนบ) 
ความเห็น          ผานการประเมิน   
                        ควรพัฒนา  
                       ไมผานการประเมิน 

 
 

สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 

           

(ลงชื่อ) ............................... ประธานกรรมการ 
       (...............................................) 
ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน........... พ.ศ. ......... 
 

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

(...............................................) 
ตําแหนง................................................. 
วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. ......... 
 

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

        (...............................................) 
ตําแหนง............................................ 
วันที่ ........ เดือน............. พ.ศ. ......... 

 

 

รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย =                                                                    = …………………คะแนน 
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพฒันา  และขอคิดเห็น 
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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 ก.ค.ศ. 9 
 

 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ช่ือ.................................................................นามสกุล............................................................................. 
     ตําแหนง....................................................... วิทยฐานะ...........................................................................       
     สถานศึกษา......................................................................เขต/อําเภอ....................................................... 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา.................................................สวนราชการ.............................................. 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 
     วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................. 
2.  ผลการประเมิน ดานที ่1 และดานที่ 2  (มีผลสิ้นสุดแลว)* 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี 3 
 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

 

100 
    เกณฑผานแตละดานและ  

แตละวิทยฐานะตองได 
คะแนนจากกรรมการ 
3 คนเฉลี่ย ดังนี ้
-  วทิยฐานะชํานาญการพิเศษ 
            ไมต่ํากวารอยละ 70 
-  วทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
            ไมต่ํากวารอยละ 75 

 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
 

100 
    

 

 
 
 
 

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
(เมื่อการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 มีผลสิ้นสุดแลว)* 
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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 

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน   
                         ผานการประเมิน   
                        ไมผานการประเมิน  
                                                                                                 

   (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ. 5 และ ก.ค.ศ. 8/2  ทั้งผานและไมผานการประเมิน)                           
 
 
 

 
                    (ลงชื่อ)..................................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
                                                                         (........................................................) 
                                                                 ตําแหนง........................................................... 
                                                                 วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. .............. 
 
 
* การประเมินมผีลสิน้สดุแลว หมายถึง  คณะกรรมการชดุท่ี 1 ไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑ หรือไมผานเกณฑ    
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สายงานบริหารสถานศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ......................................................................นามสกุล..........................................................................  

     ตําแหนง............................................................ วิทยฐานะ........................................................................          
     สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ....................................................            
     สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา.................................................สวนราชการ.................................................. 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 
     วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................. 
2.   ไดมีการตรวจสอบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนีมี้คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ 
      ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด คือ 

1) ดํารงตําแหนง .......................เมื่อวันที่ ...................นับถึงวันยืน่คําขอเปนเวลา........ป......เดือน......วัน 
2) วิทยฐานะ..............................เมื่อวันที่ ...................นับถึงวันยื่นคําขอเปนเวลา........ป......เดือน......วัน 
3) มีภาระงานตามตําแหนง          เต็มเวลา        ไมเต็มเวลา              
4) ไดปฏิบัติงานตามหนาทีค่วามรับผิดชอบฯ ยอนหลัง 2 ป        ตดิตอกนั       ไมติดตอกนั นบัถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

3.  ผลการประเมินดานที ่1 และดานที่ 2  
 

รายการประเมิน 
คะแนน  
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน 
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ              
               

100     เกณฑผานแตละดาน 
ตองไดคะแนนจาก 
กรรมการ 3 คนเฉลี่ย 
ไมตํ่ากวารอยละ 75 
 

ดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ 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.8/2 ) 
 
                                                                                    (ลงชื่อ)................................................................... 

                               (...................................................................)                                                          
      ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหนาสวนราชการ                                        
                     วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. .................... 

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ก.ค.ศ.10 
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การประเมินดานที่ 3  
ดานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

คําชี้แจงการประเมนิดานที่ 3   
ดานผลการปฏิบัติงาน   

สายงานบริหารสถานศึกษา 
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษาและผูอาํนวยการสถานศึกษา) 
 

การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน  
เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

1.  องคประกอบการประเมิน 
การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย 

2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  คะแนนเต็ม 60 คะแนน  

มีรายการประเมิน 5 รายการ จํานวน 14 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
1) ผลการพฒันาที่เกิดกับผูเรียน  (24 คะแนน)  มจํีานวน 6 ตัวบงชี้ 
2) ผลการพฒันาที่เกิดกับครู  (16 คะแนน)  มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ 
3) ผลการพฒันาที่เกิดกับสถานศึกษา  (8 คะแนน)  มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
4) ผลการพฒันาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น  (4 คะแนน)  มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ 
5) ปริมาณและสภาพของงาน  (8 คะแนน)  มีจํานวน 1 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 ตัวบงชี ้

2.  เกณฑการใหคะแนน 
2.1 การประเมินดานที่ 3 สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

กําหนดใหมีเกณฑการประเมินเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4  ระดับ 3  ระดับ 2  และระดับ 1  
ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
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ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได 
(คะแนนเต็ม 4) (คะแนนเต็ม 8) 

4 4 8 
3 3 6 
2 2 4 
1 1 2 

 

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) 
    - ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวชิาการ   
       (10 คะแนน) 

3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1  การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนที่ 1 ผลการพัฒนา

คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ผูที่ผานเกณฑการประเมิน
ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

 

วิทยฐานะ ผลการประเมินดานที่ 3 
สวนท่ี 1 สวนท่ี2 คะแนนรวมเฉลี่ยท้ัง 2 สวน 

ชํานาญการพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 65 ไมต่ํากวารอยละ 65 ไมต่ํากวารอยละ 70 
เชี่ยวชาญ ไมต่ํากวารอยละ 70 ไมต่ํากวารอยละ 70 ไมต่ํากวารอยละ 75 
เชี่ยวชาญพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 75 ไมต่ํากวารอยละ 75 ไมต่ํากวารอยละ 80 
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3.2  การปรบัปรุงดานที่ 3 
กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 2 

 มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงานอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได โดยตองมีผลการประเมินจาก
กรรมการไมนอยกวา 2 คน ผานเกณฑทั้งในสวนที่ 1 สวนที่ 2 และคะแนนรวมเฉลี่ย  และตอง 
มีลกัษณะและเงื่อนไข ดังนี้  

การปรับปรุงสวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตองเปนกรณีที่ผูขอรับการประเมินชี้แจงขอมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/2) 
ยังไมชัดเจน  สามารถใหผูขอรับการประเมินอธิบายหรือชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจนไดเทานั้น 
ไมสามารถใหปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เชน ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น เปนตน    

การปรับปรุงสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  
การปรับปรุงดานที่ 3 สามารถปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใหปรับปรุง

ภายในเวลา 6 เดือน เมื่อปรับปรุงแลว หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต อาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา 3 เดือน  

4.  วธิีการประเมิน 
4.1 ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 3 ( ก.ค.ศ. 11/2  และ ก.ค.ศ. 12/2)  

ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 3 และคําอธิบายรายการและตัวบงชี้การประเมินดานที่ 3  
4.2 ใหกรรมการพิจารณาขอมูลสวนที่ 1 คือ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา จากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับการประเมินรายงานตามแบบ ก.ค.ศ. 3/2 
และอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  สําหรับการประเมินสวนที่ 2 พิจารณาจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามจํานวนและประเภทที่ ก.ค.ศ.กําหนดไวในหลักเกณฑฯ ของแตละ
วิทยฐานะและตามคําอธิบายรายการและตัวบงชี้ในการประเมินดานที่ 3 ทั้งนี้การประเมิน 
ในสวนที่ 2 นี้ อาจใหผูขอรับการประเมินในการประเมินตอบขอซักถามดวยก็ได 

4.3 การประเมินดานที่ 3 สวนที่ 1 (ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา) ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูลที่แสดงถึงรองรอย
คุณภาพ ตามที่ปรากฏในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/2)  แลวใหคะแนนในแตละตัวบงชี้
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ และบันทึกหลักฐานรองรอยที่สอดคลองกับระดับคุณภาพนั้น 
ในแบบบันทึกการประเมิน (ก.ค.ศ. 11/2)  แลวจึงนําคะแนนที่ไดแตละขอ และขอสังเกตมาบันทึก
ลงในแบบประเมินดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 12/2) ใหชัดเจน 
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4.4 การประเมินดานที่ 3 สวนที่ 2 (ผลงานทางวิชาการ) ใหกรรมการแตละคน
ประเมินผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่กําหนด  แลวจึงใหคะแนน
ในแตละรายการ พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการในแบบประเมินดานที่ 3 
(ก.ค.ศ.12/2) ใหชัดเจน 
 
หมายเหตุ   แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ.13/2) ใชสําหรับ  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ 

 เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา  เมื่อการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3  
 มีผลสิ้นสดุแลว 
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1. ใหคณะกรรมการ ประเมิน 3 รายการ ตามที่ผูขอรับการประเมินเสนอไวตามแบบ 
ก.ค.ศ. 1 (ขอ 6) คือ 1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือ
ระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ  2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน  และ 3) ขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการ
ประเมินปฏิบัติ 

2. ใหกรรมการแตละคนประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ โดยใชแบบบันทึกการประเมินดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 11/2) 
และนําผลการประเมินบันทึกลงในแบบสรุปผลการประเมินดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 14/2)  

3. ใหกรรมการแตละคนประเมินรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และปริมาณ คุณภาพ  และสภาพของงานที่ผูขอรับการประเมิน
รายงานไวในแบบ ก.ค.ศ. 1  ตามกรอบการประเมินดานที่ 3 สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ  

4. ใหกรรมการแตละคนบันทึกสรุปคะแนนการประเมินทุกดาน คือ ดานที่ 1  ดานที่ 2 
และดานที่ 3 และบันทึกขอสังเกตในการประเมินทั้ง 3 ดาน ลงในแบบประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 
และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 14/2) 

5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนน
จากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 65 
 
หมายเหตุ   แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 15/2) ใชสําหรับ       
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการเสนอ  
 อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณา  เมื่อการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3  
 มีผลสิ้นสุดแลว 

 
     

 
 

วิทยฐานะชํานาญการ 
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คําอธิบายรายการและตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา) 

 

การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษา มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 60 คะแนน  มีจํานวน 15 ตัวบงชี้  และสวนที่ 2 ผลงาน 
ทางวิชาการ 40 คะแนน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ  เพิ่มขึ้น   

ตัวบงชี้ 1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ 
หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกขอเพิ่มขึ้น หรือมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยี่ยม โดยคํานวณจากผูเรียนทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 1.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน หมายถึง ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน 

ตัวบงชี้ 1.4 ผลการทดสอบ O-NET  หรือ NT หรือ LAS  หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
ของระดับชาติ  ในระดับชั้นสูงสุด ของสถานศึกษา  หมายถึง ผูเรียนมีผลการทดสอบ O-NET  หรือ NT 
หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 5 กลุมสาระ
การเรียนรูหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
และภาษาตางประเทศ   

ตัวบงชี้ 1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถ
ดานศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร มนุษยสัมพันธ  เขาใจตนเอง และรอบรูธรรมชาติ เพิ่มขึ้น 

ตัวบงชี้ 1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมท่ีมีปญหาในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หมายถึง ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหาในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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2. ผลการพัฒนาที่เกิดกบัคร ู
ตัวบงชี้ 2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐานครั้งสุดทาย หมายถึง 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู ตามมาตรฐานดานครูทั้ง 2 มาตรฐาน  13 ตัวบงชี้  ยกเวน 
ตัวบงชี้ที่ 5  ของมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษา มีจํานวนครูตามเกณฑ 

ตัวบงชี้ 2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ หมายถึง จํานวนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดเขาศึกษา  ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู    

ตัวบงชี้ 2.3 ผลการเสริมสรางวินัย หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐาน
ดานครู  “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ"  ครั้งสุดทาย 

ตัวบงชี้ 2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจาก
หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชน  ในระยะเวลา 5 ป หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ จากหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน ในระยะ 
เวลา 5 ป  โดยคํานวณจากคาเฉลี่ยของจํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมดในสถานศึกษา ในระยะเวลา 5 ป 
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานดานผูบริหาร
ครั้งสุดทาย  หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 
5 มาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 3.2 ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ในระยะเวลา 5 ป
หมายถึง ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานเอกชน  ในระยะเวลา 5 ป 
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น 

ตัวบงชี้  ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาตรฐานดานสถานศึกษา สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษาครั้งสุดทาย 
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5. ปริมาณและสภาพของงาน 
ตัวบงชี้  ปริมาณและสภาพของงาน หมาย ถึง สถานศึกษามีปริมาณและสภาพของงาน ดังนี้   
1. มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

                       ต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 
2. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทีม่ีความตองการจําเปนพิเศษ 
3. มีโครงการหรือหองเรียนพิเศษ ที่ไดรับอนุมัติจากสวนราชการตนสังกัด     
4. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/สังคม 
5. ตั้งอยูในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
6. ตั้งอยูในพื้นที่มีลักษณะพิเศษ เชน กันดาร เสี่ยงภัย  ตามประกาศ 

                       ของหนวยงานราชการ เปนตน 
7. มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

                       อยางนอย 1 รายการ 
8. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน) 
ผลงานทางวิชาการของสายงานบริหารสถานศึกษา หมายถึง รายงานการศึกษา คนควา 

หรือผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสู
การสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  

ประเภทผลงานทางวิชาการ     
ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตองแสดงถึงความรู ความสามารถ ความชํานาญและ

ความเชี่ยวชาญของผูขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบงตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเปน  
3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผลงาน งานแตง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งเปน
ผลงานที่ไดรับการพิมพเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ผลงานวิจัย ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับการพิมพเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาว
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 212 - 



 

 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เชน  
3.1 การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3.2 สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เชน ผลงานดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

ผลงานดานการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่นํามาใชในการปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ซึ่งอาจจัดทําเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรูอันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติหนาที่ เปนเอกสารที่สามารถใชประกอบ 
ในการปฏิบัติหนาที่ดานบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทํางานในหนาที่ใหสูงขึ้น  

3.4 กรณีผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินมิไดจัดทําแตผูเดียว แตไดรวมจัดทํา
กับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม ใหชี้แจงใหชัดเจนวาผูขอรับการประเมินมีสวนรวมในการจัดทํา
ในสวนใด ตอนใด หนาใดบาง คิดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวิชาการแตละเลม และใหผูรวม
จัดทําทุกคนรับรองพรอมทั้งระบุวาผูรวมจัดทําแตละรายไดทําสวนใดบาง 

3 .5  ผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอรับการประเมินตองไม เปนผลงาน 
ทางวิชาการที่ใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือผลงาน
ทางวิชาการที่เคยใชเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 

ลักษณะสําคัญของผลงานทางวิชาการ 
ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
1. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการและรูปแบบของผลงาน

ประเภทนั้น ๆ   เชน งานวิจัยจัดทําถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  รายงานการประเมินโครงการจัดทําถูกตอง
ตามวิธีการและรูปแบบของการประเมินโครงการ หรือ รายงานการพัฒนานวัตกรรมจัดทําถูกตอง
ตามวิธีการและรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม  เปนตน  

1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
ผลงานทางวิชาการตองมีเนื้อหาสาระสมบูรณ ครบถวนถูกตองตามหลักวิชาการ 

ทันสมัย  มีการคนควาอางอิงถูกตองเชื่อถือได การเรียบเรียงถูกตองตามหลักภาษา และจัดหัวขอ
เปนระบบเดียวกัน ฯลฯ   
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1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ผลงานทางวิชาการตองแสดงใหเห็นถึงการคิดวิเคราะห สังเคราะห พัฒนา

และการประยุกตใช  โดยไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
1.4 การจัดทาํ การพิมพและรูปเลม 

ผลงานทางวิชาการตองมีการจัดทําอยางประณีต ถูกตองตามหลักวิชาการ 
และสวยงาม เชน  การพิมพหัวขอ การยอหนา การพิมพตาราง การพิมพเชิงอรรถ บรรณานุกรม การ
จัดทํารูปเลมถูกตอง มีปกหนา ปกใน คํานํา สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก ปกหลัง เปนตน 

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา หนวยงาน

การศึกษา และชุมชน 
พิจารณาจากผลที่ปรากฏตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 

หนวยงานการศึกษา และชุมชน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ 

พิจารณาจากประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถ
เปนแบบอยางใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแบบในการปฏิบัติไดเปนอยางดี มีการนําผลงาน                   
ไปเผยแพรดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสาร วารสาร การนําเสนอ 
ตอที่ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร ทางวิทยุ โทรทัศน หรือ website เปนตน 
 

รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  
(สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ) 

หมายถึง การรายงานการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
อยางเปนระบบ  ตั้งแตการระบุปญหาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากกวา 1 ปญหา  
และนํามากําหนดขอบเขตในการแกปญหาและพัฒนา  จัดทํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและ
พัฒนา แลวนําไปใชแกปญหาและพัฒนา  สรุปผลที่ เกิดขึ้นจากการแกปญหาและพัฒนา  
และนําเสนอวิธีการในเชิงนโยบายวาจะนําไปใชปรับปรุง แกปญหาและพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในอนาคตอยางไร   
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พิจารณาจาก 
1. การระบุปญหาและกําหนดขอบเขตของปญหา      
2. รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา        
3. การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา ไปใชแกปญหาและพัฒนา 

และผลที่เกิดขึ้น      
4. ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต      
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กรอบการประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน) 
รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับ 
    ผูเรียน   (24 คะแนน) 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ของผูเรียน  (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       *ผูเรียนมคีาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก  
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
และภาษาตางประเทศ  เพิ่มขึ้น  
 
ระดับ 4  ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 

รอยละ 10 
ระดับ 3  ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 

รอยละ 7 
ระดับ 2  ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4 
ระดับ 1  ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิม่ขึ้นนอยกวารอยละ 4  
              หรือไมเพิ่มขึ้น 
                
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน  
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ   
      ขอมูล 
    - สารสนเทศผลการเรียน 
      ของผูเรียน  
    - รายงานผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการเรียนของนักเรียน 
      ทั้ง 5 กลุมสาระ 2 ปการศกึษา   
    - เอกสาร หลักฐานอืน่ 
       ทีเ่กีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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 รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะ  

        อันพงึประสงคของผูเรียน 
      ตามหลักสูตรทุกขอ  
      (4 คะแนน) 
 
     
 

       ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาทกุขอเพิ่มขึ้น 
หรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม  โดยคํานวณจาก 
ผูเรียนทั้งหมด 
 
ระดับ 4  ผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 40  

หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม 
รอยละ 90 ขึ้นไป 

ระดับ 3  ผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 35  
หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม  
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ระดับ 2  ผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 30  
หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม  
รอยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับ 1  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 30   
หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม  
นอยกวารอยละ 80  

 
 
               

1. ตรวจสอบจากเอกสาร   
    หลักฐาน  แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ     
      ขอมูล 
    - สารสนเทศผลการเรียนของ 
      ผูเรียน  
    - แบบรายงานผลการประเมิน  
      คุณลักษณะอันพึงประสงค  
      2 ปการศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 1.3 ผลการประเมินคณุภาพ  

      ภายนอกของผูเรียน    
      ทกุมาตรฐาน  (4 คะแนน) 

        ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน 
 
ระดับ 4 คุณภาพผูเรียน ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีขึน้ไป 
ระดับ 3 คุณภาพผูเรียน 6 มาตรฐานอยูในระดับดีขึน้ไป   
ระดับ 2 คุณภาพผูเรียน 5 มาตรฐานอยูในระดับดีขึน้ไป 
ระดับ 1 คุณภาพผูเรียน 4 มาตรฐานอยูในระดับดีขึน้ไป 
              
 (กรณีคณุภาพผูเรียนตั้งแต 4 มาตรฐานขึ้นไป อยูในระดบัพอใช  
ใหคะแนน 0 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน  
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล  
    - สารสนเทศผลการเรียน 
      ของผูเรียน  
    - ผลการประเมินคณุภาพภายนอก 
      ของผูเรียน 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.4 ผลการทดสอบ O-NET     
      หรือ NT  หรือ LAS   
      หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  
      ของระดับชาติ  ในระดับ 
      ชั้นสูงสุด ของสถานศึกษา 
      2 ปการศึกษา  (4 คะแนน) 

        ผูเรียนมีผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS  หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ ของระดับชาติ ในระดบัชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 5 กลุมสาระ 
การเรียนรูหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาตางประเทศ  เพิ่มขึ้น  
 
ระดับ  4  มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10  
               ของปที่ผานมา  
ระดับ  3  มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 7 
               ของปที่ผานมา 
ระดับ  2  มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4  
               ของปที่ผานมา     
ระดับ  1  มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นต่ํากวารอยละ 4 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน  
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - รายงานผลการทดสอบ 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 1.5 ผลการพัฒนาความสามารถ   

      ของผูเรียน  (4 คะแนน) 
       ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ ภาษา ดนตรี กฬีา คอมพิวเตอร  
มนุษยสัมพนัธ เขาใจตนเอง และรอบรูธรรมชาติ เพิ่มขึ้น  
 
ระดับ  4  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นทุกดาน 
ระดับ  3  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 6-7 ดาน    
ระดับ  2  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 4-5 ดาน  
ระดับ  1  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 3 ดาน  
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนา 
      ความสามารถผูเรียน 
    - จํานวนนกัเรียนที่เปน 
      สมาชิกกลุม  พัฒนาความสามารถ  
      ดานตาง ๆ  
    - รายงานผลการจัดกิจกรรม 
      พัฒนาความสามารถผูเรียน 
    - รางวัล เกยีรติบัตร ที่นักเรียน 
      ไดรับ 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพ  

      ผูเรียนกลุมเสี่ยงและ 
      กลุมที่มีปญหาในระบบ  
      ดูแลชวยเหลือนักเรียน    
      (4 คะแนน) 

       ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหาในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  
ระดับ  4  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดไมนอยกวารอยละ 50 
ระดับ  3  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดไมนอยกวารอยละ 45  
ระดับ  2  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดไมนอยกวารอยละ 40  
ระดับ  1  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดนอยกวารอยละ 40  
               

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - สารสนเทศผลการเรียน 
      ของผูเรียนกลุมเสี่ยงและ 
      กลุมที่มีปญหา 
    - รายงานผลการจัดระบบดูแล 
      ชวยเหลือผูเรียนกลุมเสีย่งและ 
      กลุมที่มีปญหา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
2. ผลการพฒันาที่เกดิกบัครู   
    (16 คะแนน) 

2.1 ผลการประเมินคณุภาพ   
      ภายนอกของครูทุกมาตรฐาน 
       ครั้งสุดทาย  (4 คะแนน) 
 

        ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู ตามมาตรฐานดานครู 
ทั้ง 2 มาตรฐาน  13 ตัวบงชี้  ยกเวนตัวบงชี้ที่ 5 ของมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษา   
มีจํานวนครูตามเกณฑ 
 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพครู ทุกตวับงชี้ อยูในระดับดีและดีมาก     
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพครู 11 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพครู 10 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีขึ้นไป   
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพครู 9 ตัวบงชี้ อยูในระดบัดีขึ้นไป   
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน  
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - รายงานผลการประเมิน 
      คุณภาพภายนอก 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 2.2  ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ    

      (4 คะแนน) 
       จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  
ปฏิบัติงานวิจยัและพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู  
 
ระดับ 4  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาไมนอยกวารอยละ 80   
ระดับ 3  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาไมนอยกวารอยละ 70  
ระดับ 2  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาไมนอยกวารอยละ 60  
ระดับ 1  จํานวนครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดรับการพัฒนานอยกวารอยละ 60  
               
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - สารสนเทศเกี่ยวกับ 
      การพัฒนาครู 
    - รายงานผลการพัฒนา 
      ทางวิชาชพี 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 

      (4 คะแนน) 
       ผลการประเมินคณุภาพภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” ครั้งสุดทาย  
 
ระดับ  4  ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก  
ระดับ  3  ผลการประเมินอยูในระดบัด ี
ระดับ  2  ผลการประเมินอยูในระดบัพอใช 
ระดับ  1  ผลการประเมินอยูในระดบัปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล  เชน  
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - สารสนเทศคุณภาพของครูจาก  
      รายงานผลการประเมินภายนอก 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 2.4 ขาราชการครูและบุคลากร   

      ทางการศึกษา  ไดรับการ 
      ยกยองเชิดชูเกียรต ิ
      จากหนวยงานของรัฐ  
      และหนวยงานเอกชน  
      ในระยะเวลา 5 ป  
      (4 คะแนน) 

       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชเูกยีรติ  
จากหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป โดยคํานวณจาก 
คาเฉลี่ยของจํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมดในสถานศึกษา ในระยะเวลา 5 ป 
 
ระดับ  4  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดรับการยกยองเชดิชูเกยีรติ  
               ไมนอยกวารอยละ 50  
ระดับ  3  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
               ไมนอยกวารอยละ 40  
ระดับ  2  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
               ไมนอยกวารอยละ 30  
ระดับ  1  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
               นอยกวารอยละ 30  
 
  
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล  เชน  
     - แบบบันทึกการตรวจสอบ  
       ขอมูล 
    - สารสนเทศเกี่ยวกับการยกยอง 
      เชิดชูเกียรติของขาราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
    - รายงานผลการพัฒนา  
      คุณภาพสถานศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
3. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับสถานศกึษา  
    (8 คะแนน) 

3.1 ผลการประเมินคณุภาพ  
      ภายนอกของสถานศึกษา 
      ตามมาตรฐานดานผูบริหาร  
      ครั้งสุดทาย  (4 คะแนน) 
 
 

       ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร  
5 มาตรฐาน  
 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหารทุก มาตรฐาน  

 อยูในระดับดแีละดีมาก  
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 4 มาตรฐาน   

 อยูในระดับดแีละดีมาก  
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 3 มาตรฐาน   

 อยูในระดับดแีละดีมาก  
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 2 มาตรฐาน  
               อยูในระดับดแีละดีมาก  
 
  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - สารสนเทศคุณภาพของผูบริหาร  
      จากรายการประเมินภายนอก  
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 3.2 ผูบริหารหรือสถานศกึษา 

     ไดรับการยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติในระยะเวลา  
      5 ป (4 คะแนน) 

       ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชเูกยีรติ จากหนวยงาน 
ของรัฐและหนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป   
 
ระดับ  4  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ  

2 รายการขึ้นไป 
ระดับ  3  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ  

1 รายการ 
ระดับ  2  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวดั  
               3 รายการ หรือระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 5 รายการ 
ระดับ  1  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวดั  
               1-2 รายการ หรือระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 1-4 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานที่แสดงถึงการผาน 
      การคัดเลือก ประเมิน หรือสรรหา   
      จากหนวยงานของรัฐ และ   
      หนวยงานเอกชน 
    - โล เกียรตบิัตร 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับ     
    ชุมชน หรือทองถิ่น  
    (4 คะแนน) 

ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชน 
หรือทองถิ่น 

      ผลการประเมินคณุภาพภายนอก มาตรฐานดานสถานศึกษาสงเสรมิ 
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
ครั้งสุดทาย 
 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้  อยูในระดับดีมาก 
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้  อยูในระดับดีและดีมาก 
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้  อยูในระดับด ี
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน มี 1 ตัวบงชี้ที่ไดระดบัพอใชหรือปรับปรุง 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล   เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - จากรายการประเมินภายนอก 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ  
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
5. ปริมาณและสภาพของงาน   
    (8 คะแนน) 

 ปริมาณและสภาพของงาน สถานศึกษามปีริมาณและสภาพของงาน ดังนี้   
1. มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

              ต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
2. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
3. มีโครงการหรือหองเรียนพิเศษ ที่ไดรับอนุมัติจากสวนราชการตนสงักัด  
4. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/  

              วัฒนธรรม/สังคม 
5. ตั้งอยูในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
6. ตั้งอยูในพื้นที่มีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภัย  ตามประกาศ 

               ของหนวยงานราชการ เปนตน 
7. มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

              อยางนอย 1 รายการ 
8. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 

 

ระดับ  4  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 6 รายการขึ้นไป    
ระดับ  3  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 5 รายการ    
ระดับ  2  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 3-4 รายการ    
ระดับ  1  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 2 รายการ    
(กรณีมีปริมาณและสภาพของงาน 1 รายการ หรือไมมี ใหคะแนน 0 คะแนน) 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล   เชน  บัญชีถือจาย 
    (จ.18)  คําสั่ง  ประกาศของ  
    หนวยงานราชการ  โครงการ 
    ที่ไดรับอนุมัติจากสวนราชการ 
    ทะเบียนนักเรียน  เกียรติบัตร 
    วุฒิบัตร  เปนตน 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน) 
1. คุณภาพผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน) 
 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ  (7 คะแนน) 
1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ  (6 คะแนน) 
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (4 คะแนน) 
1.4 การจัดทํา การพิมพและรูปเลม  (3 คะแนน) 
 

2. ประโยชนของผลงานทางวชิาการ  (20 คะแนน) 
 

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  การจดัการศกึษา หนวยงานการศกึษา และชุมชน  (10 คะแนน) 
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ  (10 คะแนน) 
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1. การประเมนิผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) ใหนํากรอบการประเมินสวนที่ 1  
            (ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา) ทกุรายการมาใชในการประเมิน 

2. การประเมนิรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา (40 คะแนน) มรีายการประเมนิ ดังนี ้
2.1 การระบุปญหาและกําหนดขอบเขตของปญหา (5 คะแนน)      
2.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา  (15 คะแนน)       
2.3 การนํารูปแบบ เทคนิค วธิีการแกปญหาและพัฒนา ไปใชแกปญหาและพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น (15 คะแนน)     
2.4 ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต    (5 คะแนน)  

 
 

สําหรับการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ 
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ก.ค.ศ. 11/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 

 

 
แบบบันทึกการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัตงิาน 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
  สวนท่ี 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

        
ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ....................................................................นามสกุล........................................................... 
ตําแหนง...........................................................วิทยฐานะ......................................................... 
สถานศึกษา.................................................................. เขต/อําเภอ........................................... 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................สวนราชการ........................................ 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .................................ขั้น..........................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................ 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
  สวนท่ี 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 

1. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับผูเรียน        
    (24 คะแนน) 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์   
          ทางการเรียน  
          ของผูเรียน  
          (4 คะแนน) 
 
 

         
 
 
       ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุม 
สาระการเรียนรูหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
และภาษาตางประเทศ  เพิ่มขึ้น  
  4    ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 10 
  3    ผูเรียนมีคาเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 7 
  2    ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4 
  1    ผูเรียนมคีาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 4  หรือไมเพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
1.2 ผลการประเมิน 
       คณุลักษณะ  
       อันพึงประสงค 
      ของผูเรียน 
      ตามหลักสตูรทุกขอ 
      (4 คะแนน) 
 
 

          ผูเรียนมคีุณลักษณะอนัพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกขอ เพิ่มขึ้น หรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
อยูในระดับดี - ดีเยีย่ม  โดยคํานวณจากผูเรียนทั้งหมด 
  4    ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิม่ขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 40  หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม   
รอยละ 90 ขึ้นไป 

  3    ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิม่ขึ้น 
ไมนอยกวารอยละ 35 หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม  
รอยละ 85 ขึ้นไป 

  2    ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิม่ขึ้น 
ไมนอยกวารอยละ 30  หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม  
รอยละ 80 ขึ้นไป 

  1    ผูเรียนมคีุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึ้น 
นอยกวารอยละ 30  หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม  
นอยกวารอยละ 80  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
1.3 ผลการประเมิน   
      คุณภาพภายนอก 
      ของผูเรียน    
      ทกุมาตรฐาน  
      (4 คะแนน) 

    

       ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผูเรียน 
ตามมาตรฐานดานผูเรียน 
  4    คุณภาพผูเรียน ทุกมาตรฐานอยูในระดบัดีขึ้นไป 
  3    คุณภาพผูเรียน 6 มาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป   
  2    คุณภาพผูเรียน 5 มาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
  1    คุณภาพผูเรียน 4 มาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
              

        (กรณีคณุภาพผูเรียนตั้งแต 4 มาตรฐานขึ้นไป  
อยูในระดับพอใช  ใหคะแนน 0 คะแนน) 
 

 
 

1.4 ผลการทดสอบ  
      O-NET  หรือ NT   
      หรือ LAS  หรือ 
      ผลการทดสอบอื่น ๆ   
      ของระดับชาติ   
      ในระดับชัน้สูงสุด  
      ของสถานศึกษา  
      2 ปการศึกษา   
      (4 คะแนน) 

       

       ผูเรียนมีผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS  
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ ในระดับ 
ช้ันสูงสุดของสถานศึกษา 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาตางประเทศ  เพิ่มขึ้น  
 

  4    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 10 ของปที่ผานมา  

  3    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 7  ของปที่ผานมา 

  2    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 4  ของปที่ผานมา     

  1    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นต่ํากวารอยละ 4 
 
 
 

 
 

                    
 

- 235 - 



 

 

ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
1.5 ผลการพัฒนา 
       ความสามารถ   
     ของผูเรียน  
     (4 คะแนน) 

        ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ ภาษา ดนตรี กฬีา 
คอมพิวเตอร มนุษยสัมพนัธ เขาใจตนเอง และรอบรู
ธรรมชาติ เพิ่มขึ้น  
  4    ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นทุกดาน 
  3    ผูเรียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มขึ้น 6-7 ดาน    
  2    ผูเรียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มขึ้น 4-5 ดาน  
  1    ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 3 ดาน  
                              

 

1.6 ผลการพัฒนา 
      คุณภาพผูเรียน 
      กลุมเสี่ยงและกลุม 
      ที่มีปญหาในระบบ 
      ดูแลชวยเหลือ 
      นักเรียน    
      (4 คะแนน) 

  

       ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  
  4    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 

ไดไมนอยกวารอยละ 50  
  3    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 

ไดไมนอยกวารอยละ 45  
  2    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา  

ไดไมนอยกวารอยละ 40  
  1    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา  

ไดนอยกวารอยละ 40  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
2. ผลการพฒันาที่เกดิ 
    กับครู  (16 คะแนน) 
    2.1 ผลการประเมิน 
         คุณภาพภายนอก 
         ของครู 
          ทุกมาตรฐาน 
          คร้ังสุดทาย   
         (4 คะแนน) 
 

    
 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู ตามมาตรฐาน
ดานครูทั้ง 2 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้  ยกเวนตัวบงชี้ที่ 5  
ของมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษา  มีจํานวนครูตามเกณฑ 
  4    ผลการประเมินคุณภาพครู ทุกตัวบงชี้  

อยูในระดับดแีละดีมาก     
  3    ผลการประเมินคุณภาพครู 11 ตัวบงชี้  

อยูในระดับดขีึ้นไป 
  2    ผลการประเมินคุณภาพครู 10 ตัวบงชี้  

อยูในระดับดขีึ้นไป   
  1    ผลการประเมินคุณภาพครู 9 ตัวบงชี ้ 

อยูในระดับดขีึ้นไป   
 

 

2.2  ผลการพัฒนา 
       ทางวิชาชพี    
       (4 คะแนน) 

  

        จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยัและพัฒนา 
ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู  
  4    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80   
  3    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 70  
  2    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 60  
  1    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนานอยกวารอยละ 60 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
2.3 ผลการเสริมสราง 
      วินัย   (4 คะแนน) 

          ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานดานคร ู
“ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ” คร้ังสุดทาย  
  4    ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  
  3    ผลการประเมินอยูในระดับด ี
  2    ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 
  1    ผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง  

 
 

2.4 ขาราชการครู 
      และบุคลากร 
      ทางการศึกษา  
      ไดรับการยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติจาก 
      หนวยงานของรัฐ 
      และหนวยงาน 
      เอกชน ในระยะ 
      เวลา 5 ป  
      (4 คะแนน) 

    

       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 
การยกยองเชิดชูเกียรติ จากหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป โดยคํานวณจาก
คาเฉลี่ยของจํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมดในสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 5 ป 
  4    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ ไมนอยกวารอยละ 50  
  3    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ ไมนอยกวารอยละ 40  
  2    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ ไมนอยกวารอยละ 30  
  1    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ นอยกวารอยละ 30  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
3. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับสถานศึกษา   
    (8 คะแนน) 
    3.1 ผลการประเมิน  
         คุณภาพภายนอก 
         ของสถานศึกษา 
         ตามมาตรฐาน  
         ดานผูบริหาร  
         คร้ังสุดทาย  
         (4 คะแนน) 
 
 

    
 
 
       ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 5 มาตรฐาน  
  4    ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหารทุก มาตรฐาน  อยูในระดับดแีละดีมาก  
  3    ผลการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร 4 มาตรฐาน  อยูในระดบัดีและดีมาก  
  2    ผลการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร 3 มาตรฐาน  อยูในระดบัดีและดีมาก  
  1    ผลการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร 2 มาตรฐาน  อยูในระดบัดีและดีมาก  
 

 

3.2 ผูบริหารหรือ 
      สถานศกึษาไดรับ 
      การยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติ 
      ในระยะเวลา 5 ป  
      (4 คะแนน) 

        

        ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
จากหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป   
  4    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ระดับประเทศ 2 รายการขึ้นไป 
  3    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ระดับประเทศ 1 รายการ 
  2    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ระดับจังหวดั 3 รายการ หรือระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษา 5 รายการ 

  1    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
ระดับจังหวดั 1-2 รายการ หรือระดับเขตพืน้ที่ 
การศึกษา 1-4 รายการ 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
  ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
 4. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับชุมชน หรือ 
    ทองถ่ิน (4 คะแนน) 
 

        ผลการประเมินคณุภาพภายนอก มาตรฐานดาน
สถานศึกษา  สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังสุดทาย 
  4    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 

 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้   
 อยูในระดับดมีาก 

  3    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 
 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้   
 อยูในระดับดแีละดีมาก 

  2    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 
 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้   
 อยูในระดับด ี

  1    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 
 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน มี 1 ตัวบงชี ้
 ที่ไดระดับพอใชหรือปรับปรุง 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
5. ปริมาณและ 
    สภาพของงาน   
    (8 คะแนน) 

           สถานศึกษามีปริมาณและสภาพของงาน ดังนี้   
1. มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              ในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
2. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ม ี
    ความตองการจําเปนพิเศษ 
3. มีโครงการหรือหองเรียนพิเศษ ที่ไดรับอนุมัติ   
    จากสวนราชการตนสังกดั     
4. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ม ี
    ความหลากหลายทางเศรษฐกจิ/วัฒนธรรม/สังคม 
5. ตั้งอยูในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับ 
    รอยตะเข็บชายแดน 
6. ตั้งอยูในพื้นที่มีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร  
    เสี่ยงภยั  ตามประกาศของหนวยงานราชการ เปนตน 
7. มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices)  
    ของภาระงานดานตาง ๆ อยางนอย 1 รายการ 
8. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 

  4    มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 6 รายการขึ้นไป    
  3    มปีริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 5 รายการ    
  2    มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 3-4 รายการ    
  1    มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 2 รายการ    
(กรณีมีปริมาณและสภาพของงาน 1 รายการ หรือไมมี     
 ใหคะแนน 0 คะแนน) 

 

 

 

 (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
          (..............................................................) 
ตําแหนง............................................................ 
วันที่...........เดอืน...........................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมนิดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  (สวนที่ 1 และสวนที่ 2) 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   สายงานบริหารสถานศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ตําแหนง............................................................... วิทยฐานะ........................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ....................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ.................................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 

     วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................. 
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
              (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. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
    1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

  1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียน  
  1.4 ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบ 

           อ่ืน ๆ ของระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 
  1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
  1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 

           ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

24 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

 
(4) 
(4) 

 

2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
     2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู 
     2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ      
     2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 
     2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการยกยอง 
          เชิดชูเกยีรติจากหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน     

16 
(4) 
(4) 
 (4) 
(4) 

 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 

ก.ค.ศ. 12/2 
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รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา 
    3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
    3.2 ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติ  

8 
(4)  
(4) 

  
 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน     
5. ปริมาณและสภาพของงาน 

4 
8 

 

รวมคะแนนผลการปฏิบัตงิาน 60   
สวนท่ี 2 ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน)    
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 20  

1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (5)  
1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (5)  
1.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (8)  
1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม (2)  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 20  
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
       สถานศกึษา หนวยงานทางการศึกษาและชุมชน 

(10)  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพร 
      ในวงวิชาชีพ 

(10)  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 40   
คะแนนรวม 100   

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

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

 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        
                   (ลงชือ่)............................................................กรรมการผูประเมิน       

                                                        (.............................................................) 
                                                              ตําแหนง............................................................ 
                                                        วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ............... 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   สายงานบริหารสถานศึกษา 

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 สวน 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย ผานเกณฑ) 
                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวผาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2) 
กรณีไมผาน  (สวนท่ี 1 สวน 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย ไมผานเกณฑ) 
                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวไมผาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2) 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ..........................................................................นามสกุล.........................................................................  
ตําแหนง................................................................ วิทยฐานะ........................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ....................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ.................................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................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 70**     ** คิดคะแนนเฉลี่ย 
   แตละดานจาก   
   กรรมการ 3 คน 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
 

100 70**      

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ 

(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสุดแลว)* 

ก.ค.ศ. 13/2 
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3.   ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน    
สวนท่ี 1  ผลการพัฒนาคุณภาพ   
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา 
 

 
60 

 
39 

   เกณฑผาน  
สวนที่ 1 แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65   
       (39 คะแนน)  
สวนที่ 2 แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65   
       (26 คะแนน)  
คะแนนรวมเฉลี่ยแตละคนไมต่ํากวา  
       รอยละ 70  (70 คะแนน) 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 40 26    

รวมเฉล่ีย 100 70     
 

ความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 2  ในคราวประชุมครั้งที่........../..............เมื่อวันที่......................................    
                       ผานเกณฑการประเมินดานที ่3 ทั้ง 2 สวน   
                       ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                       ไมผานเกณฑการประเมิน (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
 
 

                                                                 (ลงชื่อ).........................................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
                                                                           (..........................................................) 
                                                                 ตําแหนง......................................................... 
                                                                 วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
 
 

* การประเมนิมผีลสิน้สดุแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑ หรือไมผานเกณฑ    
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แบบประเมนิดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการ  สายงานบริหารสถานศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.....................................................................นามสกุล.............................................................................  
ตําแหนง.......................................................................................................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ...................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ................................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ดานที ่1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี 
 

100  เกณฑผานตองไดคะแนน 
แตละดานเฉลี่ย ดังนี้ 
ดานที่ 1 ไมตํ่ากวารอยละ 65 
ดานที่ 2 ไมตํ่ากวารอยละ 65 
ดานที่ 3 ไมตํ่ากวารอยละ 65  
 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
     สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา   
     สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู และทกัษะ 
                    ในการบริหารจดัการสถานศกึษา   

100 
(60) 
(40) 

 

ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 
     1. ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา   
         1.1  ผลการพัฒนาที่เกดิกับผูเรียน 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     ของผูเรียน 
3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียน 
4) ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS  
      หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาต ิ 
    ในระดับชัน้สูงสุดของสถานศึกษา 
5) ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
6) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุม 

                     ที่มีปญหาในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 

100 
(60) 
24 
(4) 
(4) 

 
(4) 
(4) 

 
 

(4) 
(4) 

  

สําหรับกรรมการประเมิน
ก.ค.ศ. 14/2 
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รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

         1.2  ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู 
2) ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
3) ผลการเสริมสรางวินัย 
4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ไดรับการยกยองเชิดชเูกยีรติจากหนวยงานของรัฐ  
     และหนวยงานเอกชน 

         1.3  ผลการพัฒนาที่เกดิกับสถานศึกษา 
1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
2) ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยอง 

                     เชิดชูเกยีรติ  
         1.4 ผลที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 
         1.5 ปริมาณและสภาพของงาน 
     2. รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพฒันา           
            คณุภาพในการบรหิารจดัการสถานศกึษา  

         2.1 การระบุปญหาและกําหนดขอบเขตของปญหา            
         2.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา           
         2.3 การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา      
               นําไปใชแกปญหาหรือพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น  
         2.4 ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
 

16 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

 
 
8 

(4) 
(4) 

 
4 
8 

(40) 
 
5 
15 
15 
 
5 

  

 
 
 
       

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

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

ดานที่ 1  
................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ประเมินดานที ่1  ดานที่ 2  และดานที่ 3  
กรณีผาน  (ดานที่ 1  ดานที่ 2  และดานที่ 3 คะแนนรวมเฉลี่ยผานเกณฑ) 

                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวผาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 1         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 2         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 

กรณีไมผาน 
                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวไมผานดานใดดานหนึ่งหรือทั้ง 3 ดาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 1         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 2         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 

 

 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.............................................................................นามสกุล....................................................................  
ตําแหนง......................................................................................................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ...................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ................................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................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. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 
(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสุดแลว)* 

ก.ค.ศ. 15/2 
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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    
         ในการบรหิารจัดการ  
         สถานศึกษา 

 
60 

    เกณฑผาน  
ตองไดคะแนนจากกรรมการ 
แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65 
 

     - รายงานการสังเคราะห 
        ผลการแกปญหาและ   
        พัฒนาคณุภาพการในการ  
        บริหารจัดการสถานศึกษา 

40     

รวมเฉล่ีย 100 65     
 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ในคราวประชุมครั้งที่........../.............. เมื่อวันที่....................................    
                       ผานเกณฑการประเมิน   
                       พัฒนา (ดานที ่1  ดานที่ 2  ดานที่ 3  โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                       ไมผานเกณฑการประเมิน (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
 
 

                                                                 (ลงชื่อ)...........................................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
                                                                           (............................................................) 
                                                                 ตําแหนง.......................................................... 
                                                                 วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
 

* การประเมินมีผลสิ้นสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑ หรือไมผานเกณฑ    
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