หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวทิ ยฐานะชานาญการพิเศษและมีวทิ ยฐานเชี่ยวชาญ
(ว 12/2561)

สายงานบริหารการศึกษา

กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561)
ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กาหนดว่ า การให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษามีวิ ท ยฐานะใดและการเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะใด
ต้องเป็ น ไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่ านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ประกอบกับ มาตรา 39 กาหนดให้ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อานวยการ
ส านั กงานการศึกษาเอกชนอาเภอ เป็ น ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้น
ของตาแหน่ง
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ การขอมี วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษของต าแหน่ ง ในสายงานบริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รองผู้ อ านวยการส านั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้ อานวยการส านักงานการศึ กษาเอกชนอาเภอ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ก.ค.ศ. จึ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้
หลักเกณฑ์
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อานวยการสานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน
บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ก่อนยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)
ส่วนที่ 2 คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตนเอง ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
การนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน
และสังคม จานวน 1 เล่ม
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็น การแก้ปัญหาและพัฒ นาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง
ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
การตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ให้ ก.ค.ศ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง
หรื อ ระดั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ชาการ หรื อมี วิ ทยฐานะ ไม่ ต่ ากว่ า เชี่ ยวชาญ หรื อเที ยบเท่ า และกรรมการต้ องมี
ระดับตาแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า
โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
4. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน

-3 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ. หรือ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับคาขอและเอกสาร
ครบถ้วน
กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด
6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ให้ดาเนินการพิจารณาตามหลั กเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ
มีการดาเนินการที่มิช อบใด ๆ ให้ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ ป ระเมิน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีการ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอ พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงส่วนราชการ
ต้นสังกัด
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และดาเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ หรื อเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ ง หรือระดับตาแหน่ งทางวิช าการ หรื อ
มีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่ าชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน
จานวน 3 คน
4. การประเมิน
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ
การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
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ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมติให้
ผู้ขอรับการประเมินทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3
4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้
4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือส่งเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.6 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4.7 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
5. การแต่งตั้งเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมิน
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สาหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่า ของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ. 3ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งสาเนาคาสั่ง จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ.
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
6. ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัด
ได้รับคาขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ และเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มี
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561)
ด้ ว ยมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 บั ญญัติ ว่า การให้ ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษามีวิ ทยฐานะใดและการเลื่ อ นเป็ น
วิทยฐานะใด ต้อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่ งผ่ า นการประเมิน ทั้งนี้ ให้ คานึ งถึ ง
ความประพฤติ ด้า นวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชีพ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ มาตรา 39 กาหนดให้ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้นของตาแหน่ง
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของตาแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษา ผู้ อานวยการส านั กงาน กศน.จังหวัด/กรุง เทพมหานคร และผู้ อ านวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก.ค.ศ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
หลักเกณฑ์
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน
บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ก่อนยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)
ส่วนที่ 2 คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตนเอง ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
การนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม จานวน 1 เล่ม
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็น งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา
หรือ ผลงานทางวิช าการซึ่งเป็น การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง
ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้ อ งมี ร ะดั บ ต าแหน่ง หรื อ ระดั บ ต าแหน่ง ทางวิ ชาการ หรื อมี วิ ทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือมีระดับตาแหน่งทางวิชาการ
หรื อมี วิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ หรื อเทียบเท่า โดยผู้ ขอรับการประเมิ น 1 ราย ให้ มีกรรมการประเมิ น
จานวน 3 คน
4. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2
ไม่เกิน 3 เดือน

-3 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อน
วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วน
กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด
6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ให้ดาเนินการพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลั งตรวจสอบ
พบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ
มีการดาเนินการที่มิช อบใด ๆ ให้ถือว่ าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีการ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอ พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงสานักงาน ก.ค.ศ.
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และส่งสานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. ตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เ หมาะสม โดยประธาน
กรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
เทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือมีระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่า
เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
4. การประเมิน
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ
การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
4.3 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ แจ้งมติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป

-4 ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3
4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้
4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือส่งเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4.7 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
5. การแต่งตั้งเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สาหรับผู้ที่รับเงินเดือน
ต่ากว่าขั้นต่า ของอันดับ คศ. 4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น
และส่งสาเนาคาสั่ง จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
6. ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ.
ได้รับคาขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
และเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

สิ่งที่สงมาด้วย 3
ก.ค.ศ. (บก.)
แบบเสนอขอรับการประเมิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
ขอมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ขอมีวิทยฐานะ...........................................
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.......................................................................... นามสกุล.........................................................................
อายุ ................... ปี อายุราชการ ..................... ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี.......................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา..............................
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................
3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................
ต่าแหน่ง.............................................................................. ต่าแหน่งเลขที่............................................
สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................อ่าเภอ/เขต............................................
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................ส่วนราชการ..............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
2. การรับราชการ
2.1 เริ่มรับราชการในต่าแหน่ง..........................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........
2.2 เคยด่ารงต่าแหน่งที่ส่าคัญ ดังนี้
รับเงินเดือน
วัน เดือน ปี
ตาแหนง/วิทยฐานะ
ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน............................พ.ศ. ...................
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ...................
2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................

-23. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)
1)  ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา
2)  ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นบางส่วน ดังนี้
ตั้งแตวันที่/เดือน/พ.ศ.
งานที่ปฏิบัติ
สถานที่ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ถึงวันที่ /เดือน/พ.ศ.

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
4. ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวบ
เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้
4.1 การมีวินัย
1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม
(ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)
2) การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น และผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นแบบอย่างที่ดี)
3) การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส่าเร็จและ
อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง)

-34) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)
5) การรักษาความสามัคคี มีน้่าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้่าใจ เสียสละ ท่างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส่าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง )
4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี
1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
(ให้อธิบายการปฏิบัติงานทีป่ ระสบความส่าเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และน่าไป
พัฒนาผู้อื่นได้)
2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น)
3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อื่น)
4) การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)
5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม
(ให้ระบุจ่านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม)
4.3 การดารงชีวิตอยางเหมาะสม
1) การด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึง การด่ารงชีวิต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
2) การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น่า รณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง)

-43) การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการได้ถูกต้อง
เหมาะสม และพัฒนาผู้อื่นในเรื่องดังกล่าวได้)
4) การด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและต่าแหน่งหน้าที่
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกั บสถานภาพและ
ต่าแหน่งหน้าที่ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น)
5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด่ารงชีวิต
เป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อื่น)
4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
1) การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การน่ามาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อื่น โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย )
2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในวิชาชีพจนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้)
3) การมีบทบาทเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ)
4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่ว นร่ว ม รณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่น)
5) การเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย)
4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่ง
ตอบแทน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)

-52) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอ
เท่าเทียมกัน
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย)
3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ )
4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพการได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอื่น)
5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนส่าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่อง)
5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ
(ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)
6. ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ให้รายงาน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้รายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม จ่านวน 1 เล่ม
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จ่านวน ......................... เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อผลงาน.........................................................................................................................
2. ชื่อผลงาน.........................................................................................................................
2. ลักษณะการจัดท่า
 จัดท่าแต่ผู้เดียวจ่านวน ................... เรื่อง ได้แก่ ......................................................
 จัดท่าร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะท่างานหรือกลุ่มจ่านวน .................... เรื่อง
ได้แก่...............................................................................................................................

-67. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อก่าหนดต่าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 มี
ชื่อผลงาน........................................................................................................................
ใช้ในการขอต่าแหน่ง/วิทยฐานะ.....................................................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
 ไม่มี
8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
 มี
ชื่อวิทยานิพนธ์................................................................................................................
 ไม่มี
ขอรับรองวาข้อมูลดังกลาวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

-7การตรวจสอบของสวนราชการ
ได้ตรวจสอบแล้ว
 มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด
 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

(ลงชื่อ)....................................................................
(.....................................................)
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด

การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จานวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การมีวินัย ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4
ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ค่าคะแนน
4
3
2
1

3. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
4. วิธีการประเมิน
4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 1 (บก.1) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้าน
ที่ 1 ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าว ใช้ประเมินได้ทุกตาแหน่งและทุกวิทยฐานะ

-24.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) คารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษา/คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่ น การสังเกต การสัมภาษณ์
หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามพฤติกรรมและหรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวงกลมรอบตัว
เลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อน
พฤติกรรมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก
การประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. (บก.1) แล้วนาระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึกและคิดค่าคะแนนลงในตาราง
ท้ายแบบ ก.ค.ศ. บก.1 พร้ อมทั้งบั น ทึกข้อสั งเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นา และข้อคิดเห็ นในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การประเมิน ด้ านที่ 1 ให้ คณะกรรมการประเมิ นจากเอกสาร หลั ก ฐานรวมทั้ ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

กรอบการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอนที่ 1 การมีวินัย
รายการ
1. การมีวินัย (20 คะแนน)

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ
แบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นาในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
ว่าผู้ขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองได้ในระดับใด
- หลักฐานที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม
ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/
คาสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-2รายการ

ตัวบ่งชี้
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัย
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
ระดับ 2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
ระดับ 1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หลักฐานการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-3รายการ

ตัวบ่งชี้
1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จ และอุทิศเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับ 3 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จ และอุทิศเวลา
ระดับ 2 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ระดับ 1 ปฏิบัติงานตามปกติ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/
การเข้าร่วมประชุมฯ
- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการได้รับ
มอบหมายภารกิจที่ต้องอุทิศเวลา และผลงาน
จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ
ร่วมกิจกรรมในวันหยุด
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-4รายการ

ตัวบ่งชี้
1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่
การรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ระดับ 2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับ 1 ไม่เคยถูกลงโทษ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-5รายการ

ตัวบ่งชี้
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน
องค์กร และชุมชน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่น และประสบความสาเร็จ
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
ระดับ 2 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความสาเร็จ
ระดับ 1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การทางาน
ร่วมกันในชุมชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-6ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
รายการ
2. การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน
มุ่งมั่นและรับผิดชอบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยยึดหลัก ประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน และนาไป
เป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้
ระดับ 3 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน
ระดับ 2 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ มีหลักฐาน
ที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับ
ระดับ 1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก
ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น
และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น
ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง และ
คาสั่งต่าง ๆ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-7รายการ

ตัวบ่งชี้
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล

ระดับ 4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง
ที่ดไี ด้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง
ที่ดไี ด้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
เป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตาม ศาสนา และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
เช่น โครงการ/กิจกรรม/คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย ฯลฯ
- ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-8รายการ

ตัวบ่งชี้
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม
ยืนหยัด กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และ
มีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ระดับ 1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณีถูกลงโทษ
หรือว่ากล่าวตักเตือนในด้านนี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม
ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
การเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทา
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-9รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

2.4 การยึดมั่นในการปกครอง
ระดับ 4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
มี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง
วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ทางการเมือง (4 คะแนน)
ระบอบประชาธิปไตย
ระดับ 3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัว
เป็นกลางทางการเมือง
ระดับ 2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
และส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง
ระดับ 1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใช้สิทธิ ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 10 รายการ

ตัวบ่งชี้
2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวนมากกว่า 8 กิจกรรม
ระดับ 3 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 7-8 กิจกรรม
ระดับ 2 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5-6 กิจกรรม
ระดับ 1 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 3-4 กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายในการร่วม
กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประหยัดพลังงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 11 ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
รายการ
3. การดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
3.1 การดารงชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 3 พฤติกรรม/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษ์พยาน /ภาพถ่าย
สาเนาบัญชีเงินฝาก เช่น การจัดทาบัญชีครัวเรือน
การปลูกพืชผักสวนครัว การแต่งกาย
การประหยัด มัธยัสถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย
ตามบัญชีสูงกว่ารายรับ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 12 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.2 การละเว้นอบายมุขและ
สิ่งเสพติด (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นา
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นา
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม
การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้นารณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์

- 13 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและของทางราชการ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม
และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน
เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม
เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ
ให้คาแนะนาผู้อื่น
ระดับ 2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ระดับ 1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หรือให้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
และข้อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่างถูกต้อง
เช่น การรักษาความลับของทางราชการ
การรักษาความลับของศิษย์ การไม่ใช้ข้อมูล
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น การเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่บิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา
ให้ทุนการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ/ตาแหน่ง
การสอบแข่งขัน การคัดเลือก เป็นต้น ให้ทราบ
ล่วงหน้าทั่วกันตามที่กฎหมายกาหนด
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 14 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.4 การดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ ได้รับ
การยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ และ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่
ระดับ 1 ดารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 15 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป มีผลต่อการดารงชีวิต
เป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
ระดับ 1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 16 ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
รายการ
4. ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุน
หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ
และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ได้
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 17 รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ระดับ 4
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน
ในวิชาชีพ (4 คะแนน)
ระดับ 3

ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ
จนสาเร็จและเป็นตัวอย่างได้
ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ
จนสาเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ
ระดับ 1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า
ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ/ชิ้นงาน/หนังสือ
ยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 18 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นา
ทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล

ระดับ 4 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ
แก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏ
ระดับ 3 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ
แก่ผู้อื่น
ระดับ 2 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 19 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.4 การรักษาชื่อเสียง
ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี เป็นที่ยอมรับและ
มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
ระดับ 2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 20 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่
ปรากฏและได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 3 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
ระดับ 2 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
ระดับ 1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
ตั้งแต่ 3-4 ครั้ง/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/
เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 21 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
รายการ
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้
หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง
หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องานใน
หน้าที่และได้รับการยกย่อง
ระดับ 2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่
ระดับ 1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่
ถ่ายถอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 22 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้รับบริการเต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่าเสมอ
เท่าเทียมกัน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ขึ้นไป
ระดับ 3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม
ระดับ 2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม
ระดับ 1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- บันทึกการดาเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น
การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยี่ยมบ้าน/
การให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 23 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนสาเร็จ และเป็นตัวอย่างได้
ระดับ 3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนสาเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่
ระดับ 1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า
ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่/ชิ้นงาน/
หนังสือยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 24 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
องค์กรภายนอก หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ระดับ 1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับ
การยกย่องจากคุรุสภา/องค์กรหน่วยงาน
ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ
กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 25 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
จนสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และได้รับการยกย่อง
ระดับ 3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
จนสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับ 2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
ระดับ 1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวม
หมายเหตุ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯ ลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกป่า
เป็นอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

* คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเป็นคณะกรรมการอื่นตามสังกัด
ของผูข้ อรับการประเมิน แล้วแต่กรณี เช่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ก.ค.ศ. (บก. 1)
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกสังกัด
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ตอนที่ 1 การมีวินัย (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
1.1 การมีวินัย
ในตนเอง
ยอมรับและ
ถือปฏิบัติตาม
กฎ กติกา
มารยาท
ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอัน
ดีงามของสังคม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาใน
การเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
2 วินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี
1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
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ตัวบ่งชี้
1.2 การรักษาและ
เสริมสร้างวินัย
ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ
การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ
(4 คะแนน)

1.3 การตรงต่อเวลา
การอุทิศเวลา
ให้แก่ทาง
ราชการ และ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี
3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและอุทิศเวลา
อย่างต่อเนื่อง
3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและอุทิศเวลา
2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1 ปฏิบัติงานตามปกติ

-3บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
1.4 ความซื่อสัตย์
4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สุจริตในการ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ การ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับ
รักษาผลประโยชน์
การยกย่อง ชมเชย
ของทางราชการ
3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และไม่มี
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ผลประโยชน์
2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทับซ้อน
1 ไม่เคยถูกลงโทษ
(4 คะแนน)
1.5 การรักษา
4 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ความสามัคคี
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
มีน้าใจ
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
ต่อเพื่อนร่วมงาน
3 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
องค์กร และ
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
ชุมชน
2 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
(4 คะแนน)
ประสบความสาเร็จ
1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

-4ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
2.1 ความอุตสาหะ
ขยัน อดทน
มุ่งมั่นและ
รับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
โดยยึดหลัก
ประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)
2.2 การยึดมั่น
ในคุณธรรม
จริยธรรม
มีความศรัทธา
และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
และนาไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้
3 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
2 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ
1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง

4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับการยกย่องชมเชย
2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
1 ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
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ตัวบ่งชี้
2.3 การยึดมั่น
ในหลักนิติธรรม
ยืนหยัด กระทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม
และชอบด้วย
กฎหมาย
(4 คะแนน)
2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
และวางตัวเป็น
กลาง
ทางการเมือง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณี
ถูกลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน
ในด้านนี้
4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย
3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง
2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง
1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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ตัวบ่งชี้
2.5 การมีส่วนร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวนมากกว่า 8 กิจกรรม
3 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 7-8 กิจกรรม
2 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5-6 กิจกรรม
1 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 3-4 กิจกรรม

ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
3.1 การดารงชีวิต
ตามแนวทาง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป
3 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5 พฤติกรรม/กิจกรรม
2 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4 พฤติกรรม/กิจกรรม
1 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
3 พฤติกรรม/กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้
3.2 การละเว้น
อบายมุข
และสิ่งเสพติด
(4 คะแนน)

3.3 การใช้หรือ
ให้ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและ
ของทางราชการ
ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเป็นผู้นารณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเป็นผู้นาในการรณรงค์และ
เสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ
ให้คาแนะนาผู้อื่น
2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
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ตัวบ่งชี้
3.4 การดารงตน
เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่
(4 คะแนน)

3.5 การประหยัด
มัธยัสถ์ อดออม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
3 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
2 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่
1 ดารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่
4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการดารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีส่วนร่วมรณรงค์ และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

-9ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน)
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4.1 การเป็นสมาชิกที่
4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ดี สนับสนุนหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
ร่วม
สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมของ
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
วิชาชีพ
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
และทางวิชาการ
3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
อย่างสร้างสรรค์
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
(4 คะแนน)
สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ได้
1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
4.2 การศึกษา
4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ค้นคว้า ริเริ่ม
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
สร้างสรรค์
งานในวิชาชีพ จนสาเร็จ และเป็น
ความรู้ใหม่ ๆ
ตัวอย่างได้
มาใช้พัฒนางาน
3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ในวิชาชีพ
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
(4 คะแนน)
วิชาชีพจนสาเร็จ
2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ
1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ

- 10 บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4.3 การมีบทบาท
4 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
เป็นผู้นาทาง
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาการในวงการ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพ
เสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการแก่
(4 คะแนน)
ผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ
3 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการแก่
ผู้อื่น
2 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
1 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับสถานศึกษา/
กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน
4.4 การรักษา
4 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
ชื่อเสียง ปกป้อง
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
ศักดิ์ศรี
เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
แห่งวิชาชีพและ
การยกย่อง
3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
เชิดชูเกียรติ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
(4 คะแนน)
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้
4.5 การเสริมสร้าง
ปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน
เป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่อง
ชมเชย
3 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน
เป็นที่ปรากฏ
2 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม ตั้งแต่ 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม

- 12 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
5.1 การเอาใจใส่
ถ่ายทอดความรู้
หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน
ปิดบังหวัง
สิ่งตอบแทน
(4 คะแนน)

5.2 การเอาใจใส่
ช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้รับบริการ
เต็ม
ความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ
อย่างสม่าเสมอ
เท่าเทียมกัน
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน
ในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่
1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน
4 จานวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป
3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม

- 13 บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
5.3 การศึกษา
4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ค้นคว้า
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ริเริ่ม สร้างสรรค์
ในหน้าที่จนสาเร็จและเป็นตัวอย่างได้
ความรู้ใหม่
3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
นวัตกรรม
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในการพัฒนา
ในหน้าที่จนสาเร็จ
งานในหน้าที่
2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
(4 คะแนน)
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่
1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่
5.4 การประพฤติตน
4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
ตามจรรยาบรรณ
องค์กรภายนอก หน่วยงานอื่น
ของวิชาชีพและ
หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/
แบบแผน
เขตพื้นที่การศึกษา
พฤติกรรม
3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ตามจรรยาบรรณ
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ของวิชาชีพ
2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
(4 คะแนน)
ของวิชาชีพ
1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้
5.5 การมีจิตอาสา
จิตสาธารณะ
และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
จนสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และได้รับการยกย่อง
3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
จนสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวม
บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ และคะแนนรวม

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่
รวม
1
2
3
4
5

ตอนที่ 1 การมีวินัย
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
คะแนนรวม

- 15 บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความเห็น

 ผ่านการประเมิน
 ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .................................................................................................
 ไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ มีองค์ประกอบการประเมินเกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา คะแนนเต็ม
60 คะแนน มีรายการประเมิน 5 รายการ จานวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
2) การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน) มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้
3) การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน) มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้
4) การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน) มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้
5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน) มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ
การจัดการศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 1 รายการ คือ การพัฒนาตนเอง มีจานวน
6 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

(คะแนนเต็ม 4)
4
3
2
1

คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 5)
5.00
3.75
2.50
1.25

(คะแนนเต็ม 10)
10.00
7.50
5.00
2.50

3. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75

-24. วิธีการประเมิน
4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/1) ควบคู่กับกรอบ
การประเมินด้านที่ 2
4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจให้คะแนน
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/1) แล้วนาระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ บันทึก
และคิดค่าคะแนนลงในแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. สรุป (บก.2/1) พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การประเมิน ด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไว้ด้วย
5. กรณี ก ารประเมิ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ให้ คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 2 ประเมินส่ ว นที่ 1 การเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการบริห ารและ
การจัดการศึกษา (คะแนนเต็ม 60 คะแนน ) ให้ประเมินเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเท่านั้น ได้แก่
การบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สิน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเดีย ว ให้กาหนดคะแนนเต็ ม
เป็น 60 คะแนน แต่หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้ปรับค่าน้าหนักคะแนนแต่ละงาน
ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

กรอบการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน)
รายการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการ
ระดับ 4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล 1.
1. การบริหาร
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
งานทั่วไป
ทางการศึกษา
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการสามารถ
(20 คะแนน)
(4 คะแนน)
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลายช่องทาง
ระดับ 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2.
ระดับ 2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
ระดับ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลได้ทั้งภายใน
หน่วยงาน
- ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
สุ่มสืบค้นข้อมูล

-2รายการ

ตัวบ่งชี้
1.2 ความสามารถในการ
ระดับ 4
วางแผนการพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจาปีในการบริหาร
จัดการการศึกษาครอบคลุม ระดับ 3
ภารกิจขององค์กรและ
สอดคล้องกับนโยบาย
ทุกระดับ
(4 คะแนน)
ระดับ 2

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้นวัตกรรม
เช่น
เพื่อการวางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
นโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
- แผนกลยุทธ์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะจัดทาแผนปฏิบัติการ
วางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย
ประจาปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
ทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
การศึกษา
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
วางแผน ครอบคลุมภารกิจ โดยการมีส่วนร่วม
การจัดทาแผน
ของผู้เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
วางแผน
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ตัวบ่งชี้
1.3 ความสามารถในการ
ระดับ 4
ดาเนินการนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4 คะแนน)
ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร 1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เช่น
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
- แผนปฏิบัติการประจาปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
- สรุปรายงาน กิจกรรม โครงการที่ปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ระดับ 2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร 2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
โครงการต่าง ๆ
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ระดับ 1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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ตัวบ่งชี้
1.4 ความสามารถในการ
ประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดย 1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
การมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีประเด็นการ
เช่น
พิจารณา ดังต่อไปนี้
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
(1) ด้านงบประมาณ
- นโยบาย โครงการ กิจกรรม ในการ
(2) ด้านบุคลากร
ประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
(4) ด้านสื่อ นวัตกรรม และหรือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมจาก
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น
(6) อื่น ๆ
คาสัง่ รายงานการประชุม ภาพถ่าย
หนังสือเชิญประชุม หรือสิ่งที่ได้รับการ
ระดับ 4 ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
สนับสนุน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 ทาได้ 3 ข้อ
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 ทาได้ 2 ข้อ
ระดับ 1 ทาได้ 1 ข้อ
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ตัวบ่งชี้
1.5 ความสามารถในการกากับ ระดับ 4
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ
การปฏิบัติตามแผนงาน
ระดับ 3
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(4 คะแนน)
ระดับ 2

เกณฑ์การให้คะแนน
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
เขตพื้นที่การศึกษา และนาผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
เขตพื้นที่การศึกษา และนาผลมาพัฒนา
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และนิเทศ
- เครื่องมือที่ใช้ในการกากับ ตรวจสอบ
ติดตามฯ
- คาสั่งมอบหมายภารกิจในการกากับ
ตรวจสอบตามฯ
- สรุปผล การกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
และนิเทศ
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนาผล
การกากับ ตรวจสอบ ติดตามฯ มาใช้
ในการพัฒนา
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-6รายการ
ตัวบ่งชี้
2. การพัฒนา
2.1 ความสามารถ
ด้านวิชาการ
ในการพัฒนาด้านวิชาการ
(16 คะแนน)
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
และนาผลการวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ
เช่น
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้
- ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
อย่างเป็นระบบ มีการนาไปใช้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
- แผนพัฒนางานวิชาการ
ทางวิชาการ และส่งผล ต่อการพัฒนาการศึกษา
- ผังการจัดระบบเครือข่ายทางวิชาการ
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
- แผนการพัฒนาครูและบุคลากร
และนาผลการวิจัยมาใช้ แผนพัฒนางานวิชาการ
ทางการศึกษา
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
- งานวิจัย
อย่างเป็นระบบ มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
- รายงานการนาผลงานวิจยั มาใช้
ทางวิชาการ
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกีย่ วข้อง
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการนาไปใช้
ที่รับผิดชอบงานวิชาการศึกษานิเทศก์
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ แผนพัฒนางาน วิชาการ
ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ
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ตัวบ่งชี้
2.2 ความสามารถ
ในการส่งเสริมการใช้
และพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
มีการนาไปใช้ มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
มีการนาไปใช้ และมีการประเมินการใช้หลักสูตร
ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
และมีการนาหลักสูตรไปใช้
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนพัฒนางานวิชาการ
- แผนพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน
- สรุปรายงานผล กากับ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการใช้หลักสูตร
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้
2.3 ความสามารถในการ
ระดับ 4
ส่งเสริม สนับสนุน
การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียน
ระดับ 3
เป็นสาคัญ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนางานวิชาการ
มีการจัดศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
- ข้อมูลศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมและ
และมี website ทางด้านวิชาการที่ใช้สาหรับ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีการจัดศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-9รายการ

ตัวบ่งชี้
2.4 ความสามารถในการจัดการ ระดับ 4
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
เช่น
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงาน
- แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาตนเอง มีการมอบหมาย ให้บุคลากรรับผิดชอบ
- ฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบการ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง
ประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดเผยต่อสาธารณชน และนาผลมาใช้ในการปรับปรุง
- คาสั่งมอบหมายผูร้ ับผิดชอบงานประกัน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- คุณภาพการศึกษา
ระดับ 3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- รายงานการพัฒนาตนเองของ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
สถานศึกษา
ประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงานการพัฒนา
- รายงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบ
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
คุณภาพสถานศึกษา
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อ
และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สาธารณชน
การศึกษา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนาผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง

- 10 รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง
ระดับ 1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล

- 11 รายการ
ตัวบ่งชี้
3. การบริหารงาน 3.1 ความสามารถในการสรรหา ระดับ 4
บุคคล
บรรจุแต่งตั้งบุคลากร
(12 คะแนน)
ตามหลักธรรมาภิบาล
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
และทันสมัย มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหาบรรจุและ
เช่น
แต่งตั้งบุคลากรที่ สอดคล้องกับความต้องการ
- ฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร
ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แผนอัตรากาลังบุคลากร
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
และทันสมัย มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ข้อมูลความต้องการบุคลากรของ
ของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
และมีความถูกต้อง
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการสรรหา บรรจุและ
เป็นต้น
แต่งตั้งบุคลากร

- 12 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.2 ความสามารถในการพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการพัฒนา
เช่น
บุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
- ข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีการติดตาม
ของบุคลากร
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
- แผนการพัฒนาบุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
- การวางระบบเครือข่ายการพัฒนา
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการ พัฒนา
บุคลากร
บุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา การวางแผน และมีกระบวนการ พัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนา การวางแผน และมีกระบวนการ
พัฒนาบุคลากร

- 13 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.3 ความสามารถ
ในการเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ
(4) มีการให้รางวัล บาเหน็จความชอบ
(5) ให้การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
(6) อื่น ๆ
ระดับ 4 ทาได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ระดับ 3 ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ระดับ 2 ทาได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
ระดับ 1 ทาได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการได้รับรางวัล
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความดี
ความชอบ
- กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากร
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 14 รายการ
4. การบริหาร
งบประมาณ
การเงินและ
ทรัพย์สิน
(8 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
4.1 ความสามารถในการบริหาร ระดับ 4
การเงินและงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ มีการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการทารายงานทางการเงิน เป็น
ปัจจุบันและมีระบบตรวจสอบภายใน
ระดับ 3 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ มีการทา
รายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบตรวจสอบ
ภายใน
ระดับ 2 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ และมี
ระบบตรวจสอบภายใน
ระดับ 1 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ และมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนบริหารงบประมาณ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานต่าง ๆ
- รายงานการกากับ ติดตาม
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 15 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.2 ความสามารถในการบริหาร ระดับ 4
จัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า
(4 คะแนน)
ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
ระเบียบ ตรงกับความต้องการ และความจาเป็น
เช่น
มีการบารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
- ทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บัญชีวัสดุ
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี มีการจาหน่ายพัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น
และมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษา
ระเบียบ มีการบารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
พัสดุ
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงานผล
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
การตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
พัสดุประจาปี
ระดับ 2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
- หลักฐานการจาหน่ายพัสดุประจาปี
ระเบียบ มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงานผล
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีการตรวจสอบพัสดุประจาปี

- 16 รายการ
5. งานอื่น
ที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับดียิ่ง
ระดับ 3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับดี
ระดับ 2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับปานกลาง
ระดับ 1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับพอใช้

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- คาสั่ง หนังสือราชการ
- ร่องรอยการปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฏ
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 17 รายการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
การพัฒนาตนเอง 1. มีการศึกษาหาความรู้
ระดับ 4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
(40 คะแนน)
ด้วยตนเองด้วยการ
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา
เช่น
เข้าประชุม อบรมสัมมนา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี
- หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติม ระดับ 3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าอบรม สัมมนา
หรือวิธีการอื่น ๆ
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
ศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพิ่มเติม หนังสือ
(10 คะแนน)
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ปี
แจ้ง เข้าประชุม อบรม สัมมนา
ระดับ 2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เกียรติบัตร วุฒิบัตรฯ
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- โครงการ กาหนดการ ปฏิทินการประชุม
หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ระดับ 1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา 2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมินเพื่อน
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆน้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 18 รายการ

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
2. มีการรวบรวมและประมวล ระดับ 4 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ความรู้ในการพัฒนาองค์กร
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
และวิชาชีพ(10 คะแนน)
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 4 เรื่อง
ระดับ 3 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 3 เรื่อง
ระดับ 2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพือ่ ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 2 เรื่อง
ระดับ 1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 1 เรื่อง

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ประมวลความรู้ ที่มีการจัดเป็นหมวดหมู่
- หลักฐานการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
- ผลงานที่เกิดจากการนาองค์ความรู้มาใช้
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 19 รายการ

ตัวบ่งชี้
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และ ความคิดเห็นในหมู่
เพื่อนร่วมงาน
(5 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ต่ากว่าร้อยละ 70 ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และพัฒนางาน และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปพัฒนางาน

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- รายงานการประชุม
- เชิงวิชาการที่นาเสนอที่ประชุม
- สื่อหรือเอกสารประกอบการประชุม
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 20 รายการ

ตัวบ่งชี้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน
(5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) โทรทัศน์
(5) website
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาทางวิชาการ
(7) อื่น ๆ
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ
ระดับ 1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เอกสารเผยแพร่
- บทวิทยุ โทรทัศน์
- เทป หรือ CD บันทึกภาพ บันทึกเสียง
เผยแพร่องค์ความรู้
- Website
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากรหรือหนังสือ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 21 รายการ

ตัวบ่งชี้
5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
(5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้ขอรับการประเมินหรือหน่วยงานของผู้รับการประเมินได้รับรางวัล
ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัล
จากหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
ระดับ 4 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวนไม่น้อยกว่า
4 รายการ
ระดับ 3 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวน 3 รายการ
ระดับ 2 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวน 2 รายการ
ระดับ 1 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวน น้อยกว่า 2 รายการ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เกียรติบัตร
- โล่รางวัล
- หนังสือชมเชย
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 22 รายการ

ตัวบ่งชี้
6. การเป็นสมาชิกหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ
(5 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยเป็นกรรมการ หรือคณะทางาน ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน
โดยเป็นที่ยอมรับ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยเป็นคณะทางาน ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เอกสารหลักฐานการแสดงเป็นสมาชิก
- เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
- ชิ้นงาน/ผลงาน
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.ศ. (บก. 2/1)
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ............................................................... ............
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน)
1. การบริหารงานทั่วไป
(20 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการ
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
จัดระบบข้อมูล
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
สารสนเทศ
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทางการศึกษา
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
(4 คะแนน)
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และหลายช่องทาง
3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
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บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

1.2 ความสามารถในการ
วางแผนการพัฒนา
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กร
และสอดคล้อง
กับนโยบายทุกระดับ
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และ
ใช้นวัตกรรมเพื่อการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
วางแผนครอบคลุมภารกิจ โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
วางแผน
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1.3 ความสามารถในการ
ดาเนินการนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาแลเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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1.4 ความสามารถ
ในการประสานงาน
ระดมทรัพยากร
และมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา
กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
(4 คะแนน)

1.5 ความสามารถ
ในการกากับ
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติ
ตามแผนงานของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) ด้านงบประมาณ
(2) ด้านบุคลากร
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้
(6) อื่นๆ
4
3
2
1
4

ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ 3 ข้อ
ทาได้ 2 ข้อ
ทาได้ 1 ข้อ
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
เขตพื้นที่การศึกษา และนาผลมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
เขตพื้นที่การศึกษา และนาผลมาพัฒนา
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2. การพัฒนาด้านวิชาการ
(16 คะแนน)
2.1 ความสามารถ
ในการพัฒนา
ด้านวิชาการ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
เขตพื้นที่การศึกษา
1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล

4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผล
การวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา
3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผล
การวิจัยมาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
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บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

2.2 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และมีการนาไปใช้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้ และ
มีการประเมินการใช้หลักสูตร
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการ
นาหลักสูตรไปใช้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
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2.3 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
และมี Website ทางด้านวิชาการที่ใช้
สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.4 ความสามารถ
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเผย
ต่อสาธารณชน และนาผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาทุกแห่ง และนาผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา
2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาทุกแห่ง
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3. การบริหารงานบุคคล
(12 คะแนน)
3.1 ความสามารถ
ในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง บุคลากร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา

4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม
3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมี
ความถูกต้อง
2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตรากาลัง
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการ
สรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
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3.2 ความสามารถ
ในการพัฒนา
บุคลากร
ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร
ตามแผน
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
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3.3 ความสามารถ
ในการเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลใน
สาขาต่าง ๆ
(4) มีการให้รางวัลบาเหน็จความชอบ
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
(6) อื่น ๆ
4
3
2
1

4. การบริหารงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิน
(8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ทาได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ มีการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
มีการทารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน
และมีระบบตรวจสอบภายใน
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บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
3

2

1

4.2 ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า
(4 คะแนน)

4

3

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการทารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความต้องการ
และความจาเป็น มีการบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี
มีการจาหน่ายพัสดุ และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี
และมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง
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5. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ และมีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี

4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดียิ่ง
3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดี
2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับปานกลาง
1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับพอใช้
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ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
การพัฒนาตนเอง
1. มีการศึกษาหาความรู้
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
ประชุม อบรมสัมมนา
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆ
40 ชั่วโมง/ปี
(10 คะแนน
3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง/ปี
2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
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2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ
(10 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวม
องค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวม
องค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวม
องค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง
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ตัวบ่งชี้
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพื่อนร่วมงาน
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและ
มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปแก้ปัญหา
และพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและ
มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปแก้ปัญหา
และพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและ
มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปแก้ปัญหา
และพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ากว่าร้อยละ 70 ของจานวน
กิจกรรมที่หน่วยงานจัด และพัฒนางาน
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้นไป
พัฒนางาน
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ตัวบ่งชี้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน
(5 คะแนน)

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) โทรทัศน์
(5) website
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา
ทางวิชาการ
(7) อื่น ๆ
4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ
ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 รายการ
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
3 รายการ
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
2 รายการ
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
น้อยกว่า 2 รายการ
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ตัวบ่งชี้
6. การเป็นสมาชิกหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะทางาน
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นคณะทางาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 19 สรุป
ก.ค.ศ. (บก. 2/1)
แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ

ส่วนที่
1

ตัวบ่งชี้
การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
1.3 ความสามารถในการดาเนินการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 ความสามารถในการกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของเขตพื้นที่
การศึกษา

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

4
4
4
4

4
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ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ
4
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร
4
การเรียนการสอน
2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและ
4
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
4
การศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
4
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
4
มีประสิทธิภาพ
3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
4
4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
4
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1
60
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน
4
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ส่วนที่
2

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม
10
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ
2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
10
และวิชาชีพ
3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพื่อน
5
ร่วมงาน
4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
5
หน่วยงาน
5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
5
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ
5
หรือองค์กรวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2
40
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน
4
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 22 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

สรุป
ก.ค.ศ. (บก. 2/1)
แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ

ส่วนที่
1

ตัวบ่งชี้
การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
1.3 ความสามารถในการดาเนินการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 ความสามารถในการกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของเขตพื้นที่
การศึกษา

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

4
4
4
4

4
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ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ
4
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร
4
การเรียนการสอน
2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและ
4
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
4
การศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
4
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
4
มีประสิทธิภาพ
3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
4
4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
4
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1
60
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน
4
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ส่วนที่
2

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม
10
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ
2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
10
และวิชาชีพ
3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพื่อน
5
ร่วมงาน
4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
5
หน่วยงาน
5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
5
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ
5
หรือองค์กรวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2
40
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน
4
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

-4สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัตงิ าน
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา คะแนนเต็ม 60 คะแนน
มีรายการประเมิน 4 รายการ ดังนี้
1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน หรือผู้รับบริการ (15 คะแนน)
2) ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา (15 คะแนน)
3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน (15 คะแนน)
4) ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม (15 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 3 รายการ ดังนี้
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน)
- ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
- การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน)
- ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา
หน่วยงานการศึกษาและชุมชน
- ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนางาน
2. เกณฑ์การตัดสิน
2.1 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

ส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

ผลการประเมินด้านที่ 3
ส่วนที่ 2
คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75

-22.2 การปรับปรุงด้านที่ 3
กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 และคณะกรรมการ มีความเห็นว่า
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในวิสัย ที่สามารถปรับปรุงได้ จะต้องมีผลการประเมิน จากกรรมการไม่น้อยกว่ า 2 คน
ผ่านเกณฑ์ทั้งในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และคะแนนรวมเฉลี่ย
การปรับปรุงด้านที่ 3 สามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 6 เดือน เมื่อปรับปรุงแล้ว หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต อาจให้ปรับปรุงได้อีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา 3 เดือน
3. วิธีการประเมิน
3.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ควบคู่กับกรอบการประเมิน
ด้านที่ 3
3.2 ให้กรรมการพิจารณาข้อมูลส่วนที่ 1 คือผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการ
จัดการศึกษา จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ผู้ขอรับการประเมิน
รายงาน และอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ สาหรับการประเมิน ส่ว นที่ 2 พิจารณาจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ฯ ของแต่ละวิทยฐานะ ทั้งนี้การประเมิน
ในส่วนที่ 1 และ 2 นี้ อาจให้ผู้ขอรับการประเมินตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
3.3 การประเมินด้านที่ 3 ให้กรรมการแต่ละคนประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่กาหนด
แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตในแบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ให้ชัดเจน

ก.ค.ศ. (บก. 3)

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...............................................................................นามสกุล................................... ..................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ....................................................................
สังกัด...........................................................รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................ขั้น ...............................บาท
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...............................................................................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม
รวมคะแนนผลการพัฒนาคุณภาพฯ
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน)
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.2 การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนา
การจัดการศึกษา ทีแ่ สดงถึงความเชี่ยวชาญในหน้าที่
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน
2.2 ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนางาน
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

15
15
15
15

20

20

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน
(............................................................)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................

-2ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ
ราย (นาย นาง นางสาว) ..................................................................
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน
(............................................................)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561)
ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กาหนดว่ า การให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษามีวิ ท ยฐานะใดและการเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะใด
ต้องเป็ น ไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่ านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ประกอบกับ มาตรา 39 กาหนดให้ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อานวยการ
ส านั กงานการศึกษาเอกชนอาเภอ เป็ น ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้น
ของตาแหน่ง
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ การขอมี วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษของต าแหน่ ง ในสายงานบริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รองผู้ อ านวยการส านั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้ อานวยการส านักงานการศึ กษาเอกชนอาเภอ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ก.ค.ศ. จึ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้
หลักเกณฑ์
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อานวยการสานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน
บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ก่อนยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)
ส่วนที่ 2 คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตนเอง ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
การนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน
และสังคม จานวน 1 เล่ม
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็น การแก้ปัญหาและพัฒ นาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง
ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
การตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ให้ ก.ค.ศ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง
หรื อ ระดั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ชาการ หรื อมี วิ ทยฐานะ ไม่ ต่ ากว่ า เชี่ ยวชาญ หรื อเที ยบเท่ า และกรรมการต้ องมี
ระดับตาแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า
โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
4. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน
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อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับคาขอและเอกสาร
ครบถ้วน
กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด
6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ให้ดาเนินการพิจารณาตามหลั กเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ
มีการดาเนินการที่มิช อบใด ๆ ให้ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ ป ระเมิน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีการ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอ พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงส่วนราชการ
ต้นสังกัด
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และดาเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ หรื อเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ ง หรือระดับตาแหน่ งทางวิช าการ หรื อ
มีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่ าชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน
จานวน 3 คน
4. การประเมิน
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ
การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป

-4 4.3 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมติให้
ผู้ขอรับการประเมินทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3
4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้
4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือส่งเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.6 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4.7 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
5. การแต่งตั้งเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมิน
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สาหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่า ของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ. 3ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งสาเนาคาสั่ง จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ.
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
6. ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัด
ได้รับคาขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ และเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มี
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561)
ด้ ว ยมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 บั ญญัติ ว่า การให้ ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษามีวิ ทยฐานะใดและการเลื่ อ นเป็ น
วิทยฐานะใด ต้อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่ งผ่ า นการประเมิน ทั้งนี้ ให้ คานึ งถึ ง
ความประพฤติ ด้า นวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชีพ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ มาตรา 39 กาหนดให้ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้นของตาแหน่ง
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของตาแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษา ผู้ อานวยการส านั กงาน กศน.จังหวัด/กรุง เทพมหานคร และผู้ อ านวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก.ค.ศ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
หลักเกณฑ์
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน
บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ก่อนยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)
ส่วนที่ 2 คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตนเอง ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
การนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม จานวน 1 เล่ม
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็น งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา
หรือ ผลงานทางวิช าการซึ่งเป็น การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง
ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้ อ งมี ร ะดั บ ต าแหน่ง หรื อ ระดั บ ต าแหน่ง ทางวิ ชาการ หรื อมี วิ ทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือมีระดับตาแหน่งทางวิชาการ
หรื อมี วิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ หรื อเทียบเท่า โดยผู้ ขอรับการประเมิ น 1 ราย ให้ มีกรรมการประเมิ น
จานวน 3 คน
4. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2
ไม่เกิน 3 เดือน

-3 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อน
วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วน
กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด
6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ให้ดาเนินการพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลั งตรวจสอบ
พบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ
มีการดาเนินการที่มิช อบใด ๆ ให้ถือว่ าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีการ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอ พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงสานักงาน ก.ค.ศ.
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และส่งสานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. ตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เ หมาะสม โดยประธาน
กรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
เทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือมีระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่า
เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
4. การประเมิน
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ
การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
4.3 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ แจ้งมติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป

-4 ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3
4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้
4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือส่งเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4.7 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
5. การแต่งตั้งเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สาหรับผู้ที่รับเงินเดือน
ต่ากว่าขั้นต่า ของอันดับ คศ. 4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น
และส่งสาเนาคาสั่ง จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
6. ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ.
ได้รับคาขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
และเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

สิ่งที่สงมาด้วย 3
ก.ค.ศ. (บก.)
แบบเสนอขอรับการประเมิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
ขอมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ขอมีวิทยฐานะ...........................................
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.......................................................................... นามสกุล.........................................................................
อายุ ................... ปี อายุราชการ ..................... ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี.......................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา..............................
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................
3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................
ต่าแหน่ง.............................................................................. ต่าแหน่งเลขที่............................................
สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................อ่าเภอ/เขต............................................
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................ส่วนราชการ..............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
2. การรับราชการ
2.1 เริ่มรับราชการในต่าแหน่ง..........................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........
2.2 เคยด่ารงต่าแหน่งที่ส่าคัญ ดังนี้
รับเงินเดือน
วัน เดือน ปี
ตาแหนง/วิทยฐานะ
ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน............................พ.ศ. ...................
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ...................
2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................

-23. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)
1)  ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา
2)  ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นบางส่วน ดังนี้
ตั้งแตวันที่/เดือน/พ.ศ.
งานที่ปฏิบัติ
สถานที่ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ถึงวันที่ /เดือน/พ.ศ.

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
4. ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวบ
เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้
4.1 การมีวินัย
1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม
(ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)
2) การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น และผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นแบบอย่างที่ดี)
3) การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส่าเร็จและ
อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง)

-34) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)
5) การรักษาความสามัคคี มีน้่าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้่าใจ เสียสละ ท่างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส่าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง )
4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี
1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
(ให้อธิบายการปฏิบัติงานทีป่ ระสบความส่าเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และน่าไป
พัฒนาผู้อื่นได้)
2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น)
3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อื่น)
4) การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)
5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม
(ให้ระบุจ่านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม)
4.3 การดารงชีวิตอยางเหมาะสม
1) การด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึง การด่ารงชีวิต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
2) การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น่า รณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง)

-43) การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการได้ถูกต้อง
เหมาะสม และพัฒนาผู้อื่นในเรื่องดังกล่าวได้)
4) การด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและต่าแหน่งหน้าที่
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกั บสถานภาพและ
ต่าแหน่งหน้าที่ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น)
5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด่ารงชีวิต
เป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อื่น)
4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
1) การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การน่ามาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อื่น โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย )
2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในวิชาชีพจนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้)
3) การมีบทบาทเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ)
4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่ว นร่ว ม รณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่น)
5) การเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย)
4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่ง
ตอบแทน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)

-52) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอ
เท่าเทียมกัน
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย)
3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ )
4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพการได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอื่น)
5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนส่าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่อง)
5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ
(ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)
6. ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ให้รายงาน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้รายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม จ่านวน 1 เล่ม
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จ่านวน ......................... เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อผลงาน.........................................................................................................................
2. ชื่อผลงาน.........................................................................................................................
2. ลักษณะการจัดท่า
 จัดท่าแต่ผู้เดียวจ่านวน ................... เรื่อง ได้แก่ ......................................................
 จัดท่าร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะท่างานหรือกลุ่มจ่านวน .................... เรื่อง
ได้แก่...............................................................................................................................

-67. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อก่าหนดต่าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 มี
ชื่อผลงาน........................................................................................................................
ใช้ในการขอต่าแหน่ง/วิทยฐานะ.....................................................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
 ไม่มี
8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
 มี
ชื่อวิทยานิพนธ์................................................................................................................
 ไม่มี
ขอรับรองวาข้อมูลดังกลาวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

-7การตรวจสอบของสวนราชการ
ได้ตรวจสอบแล้ว
 มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด
 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

(ลงชื่อ)....................................................................
(.....................................................)
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด

การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จานวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การมีวินัย ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4
ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ค่าคะแนน
4
3
2
1

3. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
4. วิธีการประเมิน
4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 1 (บก.1) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้าน
ที่ 1 ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าว ใช้ประเมินได้ทุกตาแหน่งและทุกวิทยฐานะ

-24.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) คารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษา/คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่ น การสังเกต การสัมภาษณ์
หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามพฤติกรรมและหรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวงกลมรอบตัว
เลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อน
พฤติกรรมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก
การประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. (บก.1) แล้วนาระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึกและคิดค่าคะแนนลงในตาราง
ท้ายแบบ ก.ค.ศ. บก.1 พร้ อมทั้งบั น ทึกข้อสั งเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นา และข้อคิดเห็ นในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การประเมิน ด้ านที่ 1 ให้ คณะกรรมการประเมิ นจากเอกสาร หลั ก ฐานรวมทั้ ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

กรอบการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอนที่ 1 การมีวินัย
รายการ
1. การมีวินัย (20 คะแนน)

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ
แบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นาในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
ว่าผู้ขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองได้ในระดับใด
- หลักฐานที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม
ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/
คาสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-2รายการ

ตัวบ่งชี้
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัย
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
ระดับ 2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
ระดับ 1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หลักฐานการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-3รายการ

ตัวบ่งชี้
1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จ และอุทิศเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับ 3 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จ และอุทิศเวลา
ระดับ 2 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ระดับ 1 ปฏิบัติงานตามปกติ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/
การเข้าร่วมประชุมฯ
- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการได้รับ
มอบหมายภารกิจที่ต้องอุทิศเวลา และผลงาน
จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ
ร่วมกิจกรรมในวันหยุด
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-4รายการ

ตัวบ่งชี้
1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่
การรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ระดับ 2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับ 1 ไม่เคยถูกลงโทษ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-5รายการ

ตัวบ่งชี้
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน
องค์กร และชุมชน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่น และประสบความสาเร็จ
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
ระดับ 2 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความสาเร็จ
ระดับ 1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การทางาน
ร่วมกันในชุมชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-6ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
รายการ
2. การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน
มุ่งมั่นและรับผิดชอบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยยึดหลัก ประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน และนาไป
เป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้
ระดับ 3 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน
ระดับ 2 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ มีหลักฐาน
ที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับ
ระดับ 1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก
ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น
และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น
ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง และ
คาสั่งต่าง ๆ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-7รายการ

ตัวบ่งชี้
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล

ระดับ 4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง
ที่ดไี ด้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง
ที่ดไี ด้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
เป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตาม ศาสนา และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
เช่น โครงการ/กิจกรรม/คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย ฯลฯ
- ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-8รายการ

ตัวบ่งชี้
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม
ยืนหยัด กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และ
มีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ระดับ 1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณีถูกลงโทษ
หรือว่ากล่าวตักเตือนในด้านนี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม
ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
การเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทา
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-9รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

2.4 การยึดมั่นในการปกครอง
ระดับ 4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
มี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง
วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ทางการเมือง (4 คะแนน)
ระบอบประชาธิปไตย
ระดับ 3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัว
เป็นกลางทางการเมือง
ระดับ 2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
และส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง
ระดับ 1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใช้สิทธิ ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 10 รายการ

ตัวบ่งชี้
2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวนมากกว่า 8 กิจกรรม
ระดับ 3 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 7-8 กิจกรรม
ระดับ 2 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5-6 กิจกรรม
ระดับ 1 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 3-4 กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายในการร่วม
กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประหยัดพลังงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 11 ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
รายการ
3. การดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
3.1 การดารงชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 3 พฤติกรรม/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษ์พยาน /ภาพถ่าย
สาเนาบัญชีเงินฝาก เช่น การจัดทาบัญชีครัวเรือน
การปลูกพืชผักสวนครัว การแต่งกาย
การประหยัด มัธยัสถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย
ตามบัญชีสูงกว่ารายรับ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 12 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.2 การละเว้นอบายมุขและ
สิ่งเสพติด (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นา
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นา
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม
การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้นารณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์

- 13 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและของทางราชการ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม
และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน
เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม
เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ
ให้คาแนะนาผู้อื่น
ระดับ 2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ระดับ 1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หรือให้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
และข้อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่างถูกต้อง
เช่น การรักษาความลับของทางราชการ
การรักษาความลับของศิษย์ การไม่ใช้ข้อมูล
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น การเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่บิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา
ให้ทุนการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ/ตาแหน่ง
การสอบแข่งขัน การคัดเลือก เป็นต้น ให้ทราบ
ล่วงหน้าทั่วกันตามที่กฎหมายกาหนด
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 14 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.4 การดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ ได้รับ
การยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ และ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่
ระดับ 1 ดารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 15 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป มีผลต่อการดารงชีวิต
เป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
ระดับ 1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 16 ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
รายการ
4. ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุน
หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ
และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ได้
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 17 รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ระดับ 4
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน
ในวิชาชีพ (4 คะแนน)
ระดับ 3

ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ
จนสาเร็จและเป็นตัวอย่างได้
ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ
จนสาเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ
ระดับ 1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า
ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ/ชิ้นงาน/หนังสือ
ยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 18 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นา
ทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล

ระดับ 4 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ
แก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏ
ระดับ 3 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ
แก่ผู้อื่น
ระดับ 2 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 19 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.4 การรักษาชื่อเสียง
ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี เป็นที่ยอมรับและ
มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
ระดับ 2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 20 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่
ปรากฏและได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 3 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
ระดับ 2 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
ระดับ 1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
ตั้งแต่ 3-4 ครั้ง/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/
เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 21 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
รายการ
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้
หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง
หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องานใน
หน้าที่และได้รับการยกย่อง
ระดับ 2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่
ระดับ 1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่
ถ่ายถอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 22 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้รับบริการเต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่าเสมอ
เท่าเทียมกัน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ขึ้นไป
ระดับ 3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม
ระดับ 2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม
ระดับ 1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- บันทึกการดาเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น
การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยี่ยมบ้าน/
การให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 23 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนสาเร็จ และเป็นตัวอย่างได้
ระดับ 3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนสาเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่
ระดับ 1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า
ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่/ชิ้นงาน/
หนังสือยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 24 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
องค์กรภายนอก หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ระดับ 1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับ
การยกย่องจากคุรุสภา/องค์กรหน่วยงาน
ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ
กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 25 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
จนสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และได้รับการยกย่อง
ระดับ 3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
จนสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับ 2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
ระดับ 1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวม
หมายเหตุ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯ ลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกป่า
เป็นอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

* คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเป็นคณะกรรมการอื่นตามสังกัด
ของผูข้ อรับการประเมิน แล้วแต่กรณี เช่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ก.ค.ศ. (บก. 1)
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกสังกัด
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ตอนที่ 1 การมีวินัย (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
1.1 การมีวินัย
ในตนเอง
ยอมรับและ
ถือปฏิบัติตาม
กฎ กติกา
มารยาท
ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอัน
ดีงามของสังคม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาใน
การเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
2 วินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี
1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
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ตัวบ่งชี้
1.2 การรักษาและ
เสริมสร้างวินัย
ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ
การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ
(4 คะแนน)

1.3 การตรงต่อเวลา
การอุทิศเวลา
ให้แก่ทาง
ราชการ และ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี
3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและอุทิศเวลา
อย่างต่อเนื่อง
3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและอุทิศเวลา
2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1 ปฏิบัติงานตามปกติ

-3บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
1.4 ความซื่อสัตย์
4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สุจริตในการ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ การ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับ
รักษาผลประโยชน์
การยกย่อง ชมเชย
ของทางราชการ
3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และไม่มี
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ผลประโยชน์
2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทับซ้อน
1 ไม่เคยถูกลงโทษ
(4 คะแนน)
1.5 การรักษา
4 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ความสามัคคี
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
มีน้าใจ
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
ต่อเพื่อนร่วมงาน
3 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
องค์กร และ
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
ชุมชน
2 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
(4 คะแนน)
ประสบความสาเร็จ
1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

-4ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
2.1 ความอุตสาหะ
ขยัน อดทน
มุ่งมั่นและ
รับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
โดยยึดหลัก
ประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)
2.2 การยึดมั่น
ในคุณธรรม
จริยธรรม
มีความศรัทธา
และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
และนาไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้
3 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
2 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ
1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง

4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับการยกย่องชมเชย
2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
1 ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
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ตัวบ่งชี้
2.3 การยึดมั่น
ในหลักนิติธรรม
ยืนหยัด กระทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม
และชอบด้วย
กฎหมาย
(4 คะแนน)
2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
และวางตัวเป็น
กลาง
ทางการเมือง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณี
ถูกลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน
ในด้านนี้
4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย
3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง
2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง
1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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ตัวบ่งชี้
2.5 การมีส่วนร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวนมากกว่า 8 กิจกรรม
3 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 7-8 กิจกรรม
2 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5-6 กิจกรรม
1 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 3-4 กิจกรรม

ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
3.1 การดารงชีวิต
ตามแนวทาง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป
3 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5 พฤติกรรม/กิจกรรม
2 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4 พฤติกรรม/กิจกรรม
1 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
3 พฤติกรรม/กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้
3.2 การละเว้น
อบายมุข
และสิ่งเสพติด
(4 คะแนน)

3.3 การใช้หรือ
ให้ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและ
ของทางราชการ
ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเป็นผู้นารณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเป็นผู้นาในการรณรงค์และ
เสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ
ให้คาแนะนาผู้อื่น
2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
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ตัวบ่งชี้
3.4 การดารงตน
เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่
(4 คะแนน)

3.5 การประหยัด
มัธยัสถ์ อดออม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
3 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
2 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่
1 ดารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่
4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการดารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีส่วนร่วมรณรงค์ และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

-9ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน)
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4.1 การเป็นสมาชิกที่
4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ดี สนับสนุนหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
ร่วม
สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมของ
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
วิชาชีพ
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
และทางวิชาการ
3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
อย่างสร้างสรรค์
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
(4 คะแนน)
สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ได้
1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
4.2 การศึกษา
4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ค้นคว้า ริเริ่ม
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
สร้างสรรค์
งานในวิชาชีพ จนสาเร็จ และเป็น
ความรู้ใหม่ ๆ
ตัวอย่างได้
มาใช้พัฒนางาน
3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ในวิชาชีพ
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
(4 คะแนน)
วิชาชีพจนสาเร็จ
2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ
1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ

- 10 บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4.3 การมีบทบาท
4 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
เป็นผู้นาทาง
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาการในวงการ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพ
เสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการแก่
(4 คะแนน)
ผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ
3 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการแก่
ผู้อื่น
2 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
1 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับสถานศึกษา/
กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน
4.4 การรักษา
4 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
ชื่อเสียง ปกป้อง
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
ศักดิ์ศรี
เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
แห่งวิชาชีพและ
การยกย่อง
3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
เชิดชูเกียรติ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
(4 คะแนน)
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้
4.5 การเสริมสร้าง
ปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน
เป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่อง
ชมเชย
3 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน
เป็นที่ปรากฏ
2 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม ตั้งแต่ 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม

- 12 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
5.1 การเอาใจใส่
ถ่ายทอดความรู้
หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน
ปิดบังหวัง
สิ่งตอบแทน
(4 คะแนน)

5.2 การเอาใจใส่
ช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้รับบริการ
เต็ม
ความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ
อย่างสม่าเสมอ
เท่าเทียมกัน
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน
ในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่
1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน
4 จานวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป
3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม

- 13 บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
5.3 การศึกษา
4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ค้นคว้า
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ริเริ่ม สร้างสรรค์
ในหน้าที่จนสาเร็จและเป็นตัวอย่างได้
ความรู้ใหม่
3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
นวัตกรรม
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในการพัฒนา
ในหน้าที่จนสาเร็จ
งานในหน้าที่
2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
(4 คะแนน)
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่
1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่
5.4 การประพฤติตน
4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
ตามจรรยาบรรณ
องค์กรภายนอก หน่วยงานอื่น
ของวิชาชีพและ
หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/
แบบแผน
เขตพื้นที่การศึกษา
พฤติกรรม
3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ตามจรรยาบรรณ
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ของวิชาชีพ
2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
(4 คะแนน)
ของวิชาชีพ
1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้
5.5 การมีจิตอาสา
จิตสาธารณะ
และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
จนสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และได้รับการยกย่อง
3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
จนสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวม
บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ และคะแนนรวม

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่
รวม
1
2
3
4
5

ตอนที่ 1 การมีวินัย
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
คะแนนรวม

- 15 บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความเห็น

 ผ่านการประเมิน
 ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .................................................................................................
 ไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัด กศน.
การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ มีองค์ประกอบการประเมินเกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา คะแนนเต็ม
60 คะแนน มีรายการประเมิน 5 รายการ จานวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
2) การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน) มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้
3) การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน) มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้
4) การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน) มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้
5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน) มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ
การจัดการศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 1 รายการ คือ การพัฒนาตนเอง มีจานวน
6 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

(คะแนนเต็ม 4)
4
3
2
1

คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 5)
5.00
3.75
2.50
1.25

(คะแนนเต็ม 10)
10.00
7.50
5.00
2.50

3. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75

-24. วิธีการประเมิน
4.1 ให้ กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมิน ด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/2) ควบคู่กับกรอบ
การประเมินด้านที่ 2
4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูล
จากผู้ ขอรั บการประเมิน ผู้ บั งคับบั ญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ รับบริการ และ ผู้ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสิ นใจให้ คะแนน
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้ อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/2) แล้วนาระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ บันทึก
และคิดค่าคะแนนลงในแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. สรุป (บก.2/2) พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การประเมิน ด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไว้ด้วย
5. กรณีการประเมินผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 2 ประเมินส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัด
การศึ กษา (คะแนนเต็ ม 60 คะแนน ) ให้ป ระเมิ น เฉพาะงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ป ฏิบั ติเ ท่า นั้น ได้แ ก่
การบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สิน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเดียว ให้กาหนดคะแนนเต็ ม
เป็น 60 คะแนน แต่หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้ปรับค่าน้าหนักคะแนนแต่ละงาน
ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

-1กรอบการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน)
รายการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน)
1. การบริหาร
1.1 ความสามารถ
ระดับ 4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล 1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
งานทั่วไป
ในการจัดระบบข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เช่น
(20 คะแนน)
สารสนเทศทางการศึกษา
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการสามารถ
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
(4 คะแนน)
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลายช่องทาง
เชื่อมโยง การใช้ข้อมูลได้ทั้งภายใน
ระดับ 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
หน่วยงาน
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับบริการสามารถ
สามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2. สุ่มสืบค้นข้อมูล
ระดับ 2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
ระดับ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ

-2รายการ

ตัวบ่งชี้
1.2 ความสามารถในการ
ระดับ 4
วางแผนการพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจาปีในการบริหาร
จัดการการศึกษา
ระดับ 3
ครอบคลุมภารกิจของ
องค์กรและสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ
(4 คะแนน)
ระดับ 2

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้นวัตกรรม
เช่น
เพื่อการวางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
นโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
- แผนกลยุทธ์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะจัดทาแผนปฏิบัติการ
วางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย
ประจาปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
ทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
การศึกษา
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เพื่อการวางแผน ครอบคลุมภารกิจ โดยการมีส่วนร่วม
การจัดทาแผน
ของผู้เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผน

-3รายการ

ตัวบ่งชี้
1.3 ความสามารถในการ
ดาเนินการนาแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
- สรุปรายงาน กิจกรรม โครงการที่ปฏิบัติ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ

-4รายการ

ตัวบ่งชี้
1.4 ความสามารถในการ
ประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
เช่น
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
(1) ด้านงบประมาณ
- นโยบาย โครงการ กิจกรรม ในการ
(2) ด้านบุคลากร
ประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
(4) ด้านสื่อ นวัตกรรม และหรือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมจาก
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น
(6) อื่น ๆ
คาสัง่ รายงานการประชุม ภาพถ่าย
หนังสือเชิญประชุม หรือสิ่งที่ได้รับการ
ระดับ 4 ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
สนับสนุน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 ทาได้ 3 ข้อ
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 ทาได้ 2 ข้อ
ระดับ 1 ทาได้ 1 ข้อ

-5รายการ

เกณฑ์การให้คะแนน
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และนาผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัดและนาผลมาพัฒนา
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด
ระดับ 1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และนิเทศ
- เครื่องมือที่ใช้ในการกากับ ตรวจสอบ
ติดตามฯ
- คาสั่งมอบหมายภารกิจในการกากับ
ตรวจสอบ ติดตามฯ
- สรุปผล การกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการ
กากับ ตรวจสอบ ติดตามฯ มาใช้ในการ
พัฒนา
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้
1.5 ความสามารถในการกากับ ระดับ 4
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการ
ปฏิบัติตามแผนงานของ
ระดับ 3
สานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
(4 คะแนน)
ระดับ 2

-6รายการ
2. การพัฒนา
ด้านวิชาการ
(16 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
2.1 ความสามารถในการพัฒนา ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
ด้านวิชาการ
และนาผลการวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ
เช่น
(4 คะแนน)
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้
- ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
อย่างเป็นระบบ มีการนาไปใช้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
- แผนพัฒนางานวิชาการ
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา
- ผังการจัดระบบเครือข่ายทางวิชาการ
ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการมีการส่งเสริมงานวิจัย
- แผนการพัฒนาครูและบุคลากร
และนาผลการวิจัยมาใช้ แผนพัฒนางานวิชาการ
ทางการศึกษา
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
- งานวิจัย
อย่างเป็นระบบ มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
- รายงานการนาผลงานวิจยั มาใช้
ทางวิชาการ
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกีย่ วข้อง
ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการนาไปใช้
กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานวิชาการ
ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ แผนพัฒนางาน วิชาการ
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ

-7รายการ

ตัวบ่งชี้
2.2 ความสามารถ
ในการส่งเสริม การใช้
และพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
มีการนาไปใช้ มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 2

มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
และมีการนาหลักสูตรไปใช้

ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
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ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
มีการนาไปใช้ และมีการประเมินการใช้หลักสูตร

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนพัฒนางานวิชาการ
- แผนพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน
- สรุปรายงานผล กากับ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการใช้หลักสูตร
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน เป็นต้น

-8รายการ

ตัวบ่งชี้
2.3 ความสามารถในการ
ระดับ 4
ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับ 3
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีการจัดศูนย์บริการ
สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และมี website
ทางด้านวิชาการที่ใช้สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดศูนย์บริการ
สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนพัฒนางานวิชาการ
- ข้อมูลศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง

-9รายการ

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
2.4 ความสามารถในการจัดการ ระดับ 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
(4 คะแนน)
ประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมาย ให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง
เปิดเผยต่อสาธารณชน และนาผลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับ 3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง
และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูลเช่น
- แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
- ฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- คาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
- รายงานการพัฒนาตนเองของ
สถานศึกษา
- รายงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนาผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง

- 10 รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง
ระดับ 1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ มีการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล

- 11 รายการ
ตัวบ่งชี้
3. การบริหารงาน 3.1 ความสามารถในการ
บุคคล
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
(12 คะแนน)
บุคลากรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหาบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษาและสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา และสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และมีความถูกต้อง
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร
- แผนอัตรากาลังบุคลากร
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร
- ข้อมูลความต้องการบุคลากรของ
สถานศึกษา
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
เจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นต้น

- 12 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.2 ความสามารถ
ในการพัฒนาบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสาน
การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสาน
การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนา การวางแผน และมีกระบวนการ พัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนา การวางแผน และมีกระบวนการ
พัฒนาบุคลากร

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนา
ของบุคลากร
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- การวางระบบเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 13 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.3 ความสามารถ
ในการเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ
(4) มีการให้รางวัล บาเหน็จความชอบ
(5) ให้การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
(6) อื่น ๆ
ระดับ 4 ทาได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ระดับ 3 ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ระดับ 2 ทาได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
ระดับ 1

ทาได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการได้รับรางวัล
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความดี
ความชอบ
- กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากร
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 14 รายการ
3. การบริหาร
งบประมาณ
การเงินและ
(8คะแนน)

ตัวบ่งชี้
4.1 ความสามารถ
ในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
จัดการงบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ
เช่น
มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
- แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ มีการทารายงาน
- แผนบริหารงบประมาณ
ทางการเงิน เป็นปัจจุบันและมีระบบตรวจสอบภายใน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร
คณะทางานต่าง ๆ
จัดการงบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ
- รายงานการกากับ ติดตาม
มีการทารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบภายใน
- รายงานการควบคุมภายในและการ
มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร
บริหารความเสี่ยง
จัดการงบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และมีระบบตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร
จัดการงบประมาณ และมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ

- 15 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.2 ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ ตรงกับความต้องการ และความจาเป็น
มีการบารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปีมีการจาหน่ายพัสดุ
และมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการบารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีการตรวจสอบพัสดุประจาปี

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บัญชีวัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น
- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษา
พัสดุ
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
- หลักฐานการจาหน่ายพัสดุประจาปี
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง

- 16 รายการ
5. งานอื่นที่
ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับดียิ่ง
ระดับ 3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับดี
ระดับ 2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับปานกลาง
ระดับ 1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับพอใช้

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- คาสั่ง หนังสือราชการ
- ร่องรอยการปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฏ
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 17 รายการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
การพัฒนาตนเอง 1. มีการศึกษาหาความรู้
ระดับ 4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
(40 คะแนน)
ด้วยตนเองด้วยการ
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา
เข้าประชุม อบรมสัมมนา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี
ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติม ระดับ 3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
หรือวิธีการอื่น ๆ
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
(10 คะแนน)
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ปี
ระดับ 2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ
วิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
ระดับ 1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆน้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาด้วยตนเอง
- หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือแจ้งเข้าประชุม อบรม สัมมนา
เกียรติบัตร วุฒิบัตรฯ
- โครงการ กาหนดการ ปฏิทินการประชุม
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 18 รายการ

ตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมและประมวล ระดับ 4
ความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ
(10 คะแนน)
ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 4 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 3 เรื่อง
ระดับ 2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 2 เรื่อง
ระดับ 1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 1 เรื่อง

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ประมวลความรู้ ที่มีการจัดเป็นหมวดหมู่
- หลักฐานการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
- ผลงานที่เกิดจากการนาองค์ความรู้มาใช้
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 19 รายการ

ตัวบ่งชี้
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และ ความคิดเห็นในหมู่
เพื่อนร่วมงาน
(5 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ต่ากว่าร้อยละ 70 ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และพัฒนางาน และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปพัฒนางาน

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- รายงานการประชุม
- ข้อเขียนเชิงวิชาการที่นาเสนอที่ประชุม
- สื่อหรือเอกสารประกอบการ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมินเพื่อน
ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 20 รายการ

ตัวบ่งชี้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน
(5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) โทรทัศน์
(5) website
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาทางวิชาการ
(7) อื่น ๆ
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ
ระดับ 1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เอกสารเผยแพร่
- บทวิทยุ โทรทัศน์
- เทป หรือ CD บันทึกภาพ บันทึกเสียง
เผยแพร่องค์ความรู้
- Website
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากรหรือหนังสือ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 21 รายการ

ตัวบ่งชี้
5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
(5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้ขอรับการประเมินหรือหน่วยงานของผู้รับการประเมินได้รับรางวัล
ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัล
จากหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เกียรติบัตร
- โล่รางวัล
ระดับ 4 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวนไม่น้อยกว่า 4 รายการ
- หนังสือชมเชย
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวน 3 รายการ
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวน 2 รายการ
ระดับ 1 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จานวน น้อยกว่า 2 รายการ

- 22 รายการ

ตัวบ่งชี้
6. การเป็นสมาชิกหรือ
ระดับ 4
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือองค์กร
วิชาชีพ
(5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยเป็นกรรมการ หรือคณะทางาน ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน
โดยเป็นที่ยอมรับ
ระดับ 3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยเป็นคณะทางาน ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงาน
ระดับ 2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงาน
ระดับ 1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เอกสารหลักฐานการแสดงเป็นสมาชิก
- เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
- ชิ้นงาน/ผลงาน
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-1ก.ค.ศ. (บก. 2/2)
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงาน กศน.
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน)
1. การบริหารงานทั่วไป
(20 คะแนน)
1.1 ความสามารถ
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
ในการจัดระบบ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทางการศึกษา
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
(4 คะแนน)
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และหลายช่องทาง
3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

-2-

ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

1.2 ความสามารถ
ในการวางแผน
การพัฒนา
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กร
และสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้
นวัตกรรมเพื่อการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผน
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1.3 ความสามารถ
ในการดาเนินการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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1.4 ความสามารถ
ในการประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
(4 คะแนน)

1.5 ความสามารถ
ในการกากับ
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของ
สานักงาน กศน.
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
ใน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยการมี
ส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) ด้านงบประมาณ
(2) ด้านบุคลากร
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้
(6) อื่นๆ
4
3
2
1
4

ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ 3 ข้อ
ทาได้ 2 ข้อ
ทาได้ 1 ข้อ
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และนาผลมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และนาผลมาพัฒนา
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2. การพัฒนาด้านวิชาการ
(16 คะแนน)
2.1 ความสามารถ
ในการพัฒนา
ด้านวิชาการ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด
1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล

4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผลการวิจัย
มาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา
3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผลการวิจัย
มาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
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บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

2.2 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และมีการนาไปใช้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้
และมีการประเมินการใช้หลักสูตร
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการนา
หลักสูตรไปใช้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
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2.3 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
และมี website ทางด้านวิชาการที่ใช้
สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.4 ความสามารถ
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และนาผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง และนาผลมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา
2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง
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3. การบริหารงานบุคคล
(12 คะแนน)
3.1 ความสามารถ
ในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง บุคลากร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา

4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม
3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา และ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
และมีความถูกต้อง
2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตรากาลัง
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
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ตัวบ่งชี้
3.2 ความสามารถ
ในการพัฒนา
บุคลากร
ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร
ตามแผน
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
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ตัวบ่งชี้
3.3 ความสามารถในการ
เสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจ (4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัล
ในสาขาต่าง ๆ
(4) มีการให้รางวัลบาเหน็จความชอบ
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
(6) อื่น ๆ
4
3
2
1

4. การบริหารงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิน
(8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ทาได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ มีการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
มีการทารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน
และมีระบบตรวจสอบภายใน
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ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
3

2

1

4.2 ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า
(4 คะแนน)

4

3

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการทารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความ
ต้องการและความจาเป็น มีการ
บารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี
มีการจาหน่ายพัสดุ และมีรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

5. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ และมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดียิ่ง
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดี
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับปานกลาง
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับพอใช้

- 14 ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
การพัฒนาตนเอง
1. มีการศึกษาหาความรู้
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
ประชุม อบรมสัมมนา
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆ
40 ชั่วโมง/ปี
(10 คะแนน)
3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง/ปี
2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
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ตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ
(10 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง
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ตัวบ่งชี้
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพื่อนร่วมงาน
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ากว่าร้อยละ 70
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้
ที่ได้นั้นไปพัฒนางาน
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ตัวบ่งชี้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน
(5 คะแนน)

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) โทรทัศน์
(5) website
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา
ทางวิชาการ
(7) อื่น ๆ
4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ
ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 รายการ
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
3 รายการ
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
2 รายการ
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
น้อยกว่า 2 รายการ
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ตัวบ่งชี้
6. การเป็นสมาชิกหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะทางาน
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นคณะทางาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 19 สรุป
ก.ค.ศ. (บก. 2/2)
แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ

ส่วนที่
1

ตัวบ่งชี้
การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
1.3 ความสามารถในการดาเนินการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 ความสามารถในการกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

4
4
4
4

4
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ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ
4
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร
4
การเรียนการสอน
2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและ
4
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
4
การศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
4
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
4
มีประสิทธิภาพ
3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
4
4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
4
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1
60
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน
4
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ส่วนที่
2

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม
10
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ
2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
10
และวิชาชีพ
3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพื่อน
5
ร่วมงาน
4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
5
หน่วยงาน
5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
5
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ
5
หรือองค์กรวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2
40
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน
4
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 22 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

-1ก.ค.ศ. (บก. 2/2)
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงาน กศน.
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน)
1. การบริหารงานทั่วไป
(20 คะแนน)
1.1 ความสามารถ
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
ในการจัดระบบ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทางการศึกษา
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
(4 คะแนน)
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และหลายช่องทาง
3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
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ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

1.2 ความสามารถ
ในการวางแผน
การพัฒนา
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กร
และสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้
นวัตกรรมเพื่อการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผน
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1.3 ความสามารถ
ในการดาเนินการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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1.4 ความสามารถ
ในการประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
(4 คะแนน)

1.5 ความสามารถ
ในการกากับ
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของ
สานักงาน กศน.
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
ใน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยการมี
ส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) ด้านงบประมาณ
(2) ด้านบุคลากร
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้
(6) อื่นๆ
4
3
2
1
4

ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ 3 ข้อ
ทาได้ 2 ข้อ
ทาได้ 1 ข้อ
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และนาผลมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และนาผลมาพัฒนา
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2. การพัฒนาด้านวิชาการ
(16 คะแนน)
2.1 ความสามารถ
ในการพัฒนา
ด้านวิชาการ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด
1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล

4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผลการวิจัย
มาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา
3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผลการวิจัย
มาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ

-6-

ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

2.2 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และมีการนาไปใช้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้
และมีการประเมินการใช้หลักสูตร
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการนา
หลักสูตรไปใช้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
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2.3 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
และมี website ทางด้านวิชาการที่ใช้
สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.4 ความสามารถ
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และนาผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง และนาผลมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา
2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง
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3. การบริหารงานบุคคล
(12 คะแนน)
3.1 ความสามารถ
ในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง บุคลากร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา

4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม
3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา และ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
และมีความถูกต้อง
2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตรากาลัง
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
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3.2 ความสามารถ
ในการพัฒนา
บุคลากร
ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร
ตามแผน
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
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ตัวบ่งชี้
3.3 ความสามารถในการ
เสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจ (4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัล
ในสาขาต่าง ๆ
(4) มีการให้รางวัลบาเหน็จความชอบ
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
(6) อื่น ๆ
4
3
2
1

4. การบริหารงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิน
(8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ทาได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ มีการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
มีการทารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน
และมีระบบตรวจสอบภายใน
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ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
3

2

1

4.2 ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า
(4 คะแนน)

4

3

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการทารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความ
ต้องการและความจาเป็น มีการ
บารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี
มีการจาหน่ายพัสดุ และมีรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

5. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ และมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดียิ่ง
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดี
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับปานกลาง
การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับพอใช้
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ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
การพัฒนาตนเอง
1. มีการศึกษาหาความรู้
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
ประชุม อบรมสัมมนา
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆ
40 ชั่วโมง/ปี
(10 คะแนน)
3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง/ปี
2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
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ตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ
(10 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง
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ตัวบ่งชี้
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพื่อนร่วมงาน
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ากว่าร้อยละ 70
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้
ที่ได้นั้นไปพัฒนางาน
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ตัวบ่งชี้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน
(5 คะแนน)

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) โทรทัศน์
(5) website
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา
ทางวิชาการ
(7) อื่น ๆ
4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ
ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 รายการ
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
3 รายการ
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
2 รายการ
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
น้อยกว่า 2 รายการ
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ตัวบ่งชี้
6. การเป็นสมาชิกหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะทางาน
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นคณะทางาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 19 สรุป
ก.ค.ศ. (บก. 2/2)
แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ

ส่วนที่
1

ตัวบ่งชี้
การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
1.3 ความสามารถในการดาเนินการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 ความสามารถในการกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

4
4
4
4

4
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ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ
4
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร
4
การเรียนการสอน
2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและ
4
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
4
การศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
4
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
4
มีประสิทธิภาพ
3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
4
4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
4
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1
60
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน
4
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ส่วนที่
2

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม
10
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ
2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
10
และวิชาชีพ
3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพื่อน
5
ร่วมงาน
4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
5
หน่วยงาน
5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
5
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ
5
หรือองค์กรวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2
40
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน
4
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 22 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัตงิ าน
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา คะแนนเต็ม 60 คะแนน
มีรายการประเมิน 4 รายการ ดังนี้
1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน หรือผู้รับบริการ (15 คะแนน)
2) ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา (15 คะแนน)
3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน (15 คะแนน)
4) ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม (15 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 3 รายการ ดังนี้
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน)
- ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
- การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน)
- ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา
หน่วยงานการศึกษาและชุมชน
- ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนางาน
2. เกณฑ์การตัดสิน
2.1 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

ส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

ผลการประเมินด้านที่ 3
ส่วนที่ 2
คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75

-22.2 การปรับปรุงด้านที่ 3
กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 และคณะกรรมการ มีความเห็นว่า
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในวิสัย ที่สามารถปรับปรุงได้ จะต้องมีผลการประเมิน จากกรรมการไม่น้อยกว่ า 2 คน
ผ่านเกณฑ์ทั้งในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และคะแนนรวมเฉลี่ย
การปรับปรุงด้านที่ 3 สามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 6 เดือน เมื่อปรับปรุงแล้ว หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต อาจให้ปรับปรุงได้อีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา 3 เดือน
3. วิธีการประเมิน
3.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ควบคู่กับกรอบการประเมิน
ด้านที่ 3
3.2 ให้กรรมการพิจารณาข้อมูลส่วนที่ 1 คือผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการ
จัดการศึกษา จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ผู้ขอรับการประเมิน
รายงาน และอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ สาหรับการประเมิน ส่ว นที่ 2 พิจารณาจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ฯ ของแต่ละวิทยฐานะ ทั้งนี้การประเมิน
ในส่วนที่ 1 และ 2 นี้ อาจให้ผู้ขอรับการประเมินตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
3.3 การประเมินด้านที่ 3 ให้กรรมการแต่ละคนประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่กาหนด
แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตในแบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ให้ชัดเจน

ก.ค.ศ. (บก. 3)

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...............................................................................นามสกุล................................... ..................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ....................................................................
สังกัด...........................................................รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................ขั้น ...............................บาท
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...............................................................................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม
รวมคะแนนผลการพัฒนาคุณภาพฯ
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน)
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.2 การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนา
การจัดการศึกษา ทีแ่ สดงถึงความเชี่ยวชาญในหน้าที่
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน
2.2 ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนางาน
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

15
15
15
15

20

20

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน
(............................................................)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................

-2ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ
ราย (นาย นาง นางสาว) ..................................................................
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน
(............................................................)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561)
ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กาหนดว่ า การให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษามีวิ ท ยฐานะใดและการเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะใด
ต้องเป็ น ไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่ านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ประกอบกับ มาตรา 39 กาหนดให้ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อานวยการ
ส านั กงานการศึกษาเอกชนอาเภอ เป็ น ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้น
ของตาแหน่ง
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ การขอมี วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษของต าแหน่ ง ในสายงานบริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รองผู้ อ านวยการส านั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้ อานวยการส านักงานการศึ กษาเอกชนอาเภอ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ก.ค.ศ. จึ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้
หลักเกณฑ์
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อานวยการสานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน
บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ก่อนยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)
ส่วนที่ 2 คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตนเอง ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
การนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน
และสังคม จานวน 1 เล่ม
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็น การแก้ปัญหาและพัฒ นาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง
ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
การตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ให้ ก.ค.ศ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง
หรื อ ระดั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ชาการ หรื อมี วิ ทยฐานะ ไม่ ต่ ากว่ า เชี่ ยวชาญ หรื อเที ยบเท่ า และกรรมการต้ องมี
ระดับตาแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า
โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
4. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน
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อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับคาขอและเอกสาร
ครบถ้วน
กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด
6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ให้ดาเนินการพิจารณาตามหลั กเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ
มีการดาเนินการที่มิช อบใด ๆ ให้ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ ป ระเมิน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีการ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอ พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงส่วนราชการ
ต้นสังกัด
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และดาเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ หรื อเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ ง หรือระดับตาแหน่ งทางวิช าการ หรื อ
มีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่ าชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน
จานวน 3 คน
4. การประเมิน
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ
การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
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ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมติให้
ผู้ขอรับการประเมินทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3
4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้
4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือส่งเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.6 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4.7 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
5. การแต่งตั้งเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมิน
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สาหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่า ของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ. 3ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งสาเนาคาสั่ง จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ.
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
6. ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัด
ได้รับคาขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ และเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มี
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561)
ด้ ว ยมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 บั ญญัติ ว่า การให้ ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษามีวิ ทยฐานะใดและการเลื่ อ นเป็ น
วิทยฐานะใด ต้อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่ งผ่ า นการประเมิน ทั้งนี้ ให้ คานึ งถึ ง
ความประพฤติ ด้า นวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชีพ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ มาตรา 39 กาหนดให้ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้นของตาแหน่ง
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของตาแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษา ผู้ อานวยการส านั กงาน กศน.จังหวัด/กรุง เทพมหานคร และผู้ อ านวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก.ค.ศ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
หลักเกณฑ์
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน
บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ก่อนยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)
ส่วนที่ 2 คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตนเอง ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
การนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม จานวน 1 เล่ม
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็น งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา
หรือ ผลงานทางวิช าการซึ่งเป็น การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง
ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้ อ งมี ร ะดั บ ต าแหน่ง หรื อ ระดั บ ต าแหน่ง ทางวิ ชาการ หรื อมี วิ ทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือมีระดับตาแหน่งทางวิชาการ
หรื อมี วิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ หรื อเทียบเท่า โดยผู้ ขอรับการประเมิ น 1 ราย ให้ มีกรรมการประเมิ น
จานวน 3 คน
4. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2
ไม่เกิน 3 เดือน

-3 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อน
วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วน
กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด
6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ให้ดาเนินการพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลั งตรวจสอบ
พบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ
มีการดาเนินการที่มิช อบใด ๆ ให้ถือว่ าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีการ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอ พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงสานักงาน ก.ค.ศ.
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และด้านที่ 3 จานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และส่งสานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. ตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เ หมาะสม โดยประธาน
กรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
เทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับตาแหน่ง หรือมีระดับตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ากว่า
เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
4. การประเมิน
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ
การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
4.3 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ แจ้งมติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป

-4 ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3
4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้
4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือส่งเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4.7 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
5. การแต่งตั้งเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สาหรับผู้ที่รับเงินเดือน
ต่ากว่าขั้นต่า ของอันดับ คศ. 4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น
และส่งสาเนาคาสั่ง จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
6. ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ.
ได้รับคาขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
และเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

สิ่งที่สงมาด้วย 3
ก.ค.ศ. (บก.)
แบบเสนอขอรับการประเมิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
ขอมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ขอมีวิทยฐานะ...........................................
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.......................................................................... นามสกุล.........................................................................
อายุ ................... ปี อายุราชการ ..................... ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี.......................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา..............................
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................
3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................
ต่าแหน่ง.............................................................................. ต่าแหน่งเลขที่............................................
สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................อ่าเภอ/เขต............................................
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................ส่วนราชการ..............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
2. การรับราชการ
2.1 เริ่มรับราชการในต่าแหน่ง..........................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........
2.2 เคยด่ารงต่าแหน่งที่ส่าคัญ ดังนี้
รับเงินเดือน
วัน เดือน ปี
ตาแหนง/วิทยฐานะ
ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน............................พ.ศ. ...................
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ...................
2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................

-23. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)
1)  ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา
2)  ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นบางส่วน ดังนี้
ตั้งแตวันที่/เดือน/พ.ศ.
งานที่ปฏิบัติ
สถานที่ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ถึงวันที่ /เดือน/พ.ศ.

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
4. ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวบ
เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้
4.1 การมีวินัย
1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม
(ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)
2) การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น และผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นแบบอย่างที่ดี)
3) การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส่าเร็จและ
อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง)

-34) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)
5) การรักษาความสามัคคี มีน้่าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้่าใจ เสียสละ ท่างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส่าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง )
4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี
1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
(ให้อธิบายการปฏิบัติงานทีป่ ระสบความส่าเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และน่าไป
พัฒนาผู้อื่นได้)
2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น)
3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อื่น)
4) การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)
5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม
(ให้ระบุจ่านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม)
4.3 การดารงชีวิตอยางเหมาะสม
1) การด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึง การด่ารงชีวิต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
2) การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น่า รณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง)

-43) การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการได้ถูกต้อง
เหมาะสม และพัฒนาผู้อื่นในเรื่องดังกล่าวได้)
4) การด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและต่าแหน่งหน้าที่
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกั บสถานภาพและ
ต่าแหน่งหน้าที่ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น)
5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด่ารงชีวิต
เป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อื่น)
4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
1) การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การน่ามาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อื่น โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย )
2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในวิชาชีพจนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้)
3) การมีบทบาทเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ)
4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่ว นร่ว ม รณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่น)
5) การเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย)
4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่ง
ตอบแทน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)

-52) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอ
เท่าเทียมกัน
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย)
3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ )
4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพการได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอื่น)
5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนส่าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่อง)
5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ
(ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)
6. ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ให้รายงาน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้รายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม จ่านวน 1 เล่ม
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จ่านวน ......................... เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อผลงาน.........................................................................................................................
2. ชื่อผลงาน.........................................................................................................................
2. ลักษณะการจัดท่า
 จัดท่าแต่ผู้เดียวจ่านวน ................... เรื่อง ได้แก่ ......................................................
 จัดท่าร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะท่างานหรือกลุ่มจ่านวน .................... เรื่อง
ได้แก่...............................................................................................................................

-67. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อก่าหนดต่าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 มี
ชื่อผลงาน........................................................................................................................
ใช้ในการขอต่าแหน่ง/วิทยฐานะ.....................................................................................
เมื่อ (พ.ศ. ) ...........................................................
 ไม่มี
8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
 มี
ชื่อวิทยานิพนธ์................................................................................................................
 ไม่มี
ขอรับรองวาข้อมูลดังกลาวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง
(ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

-7การตรวจสอบของสวนราชการ
ได้ตรวจสอบแล้ว
 มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด
 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.....................................................)
ต่าแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

(ลงชื่อ)....................................................................
(.....................................................)
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด

การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จานวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การมีวินัย ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4
ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ค่าคะแนน
4
3
2
1

3. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
4. วิธีการประเมิน
4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 1 (บก.1) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้าน
ที่ 1 ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าว ใช้ประเมินได้ทุกตาแหน่งและทุกวิทยฐานะ

-24.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) คารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษา/คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่ น การสังเกต การสัมภาษณ์
หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามพฤติกรรมและหรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวงกลมรอบตัว
เลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อน
พฤติกรรมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก
การประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. (บก.1) แล้วนาระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึกและคิดค่าคะแนนลงในตาราง
ท้ายแบบ ก.ค.ศ. บก.1 พร้ อมทั้งบั น ทึกข้อสั งเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นา และข้อคิดเห็ นในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การประเมิน ด้ านที่ 1 ให้ คณะกรรมการประเมิ นจากเอกสาร หลั ก ฐานรวมทั้ ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

กรอบการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอนที่ 1 การมีวินัย
รายการ
1. การมีวินัย (20 คะแนน)

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ
แบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้นาในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
ว่าผู้ขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองได้ในระดับใด
- หลักฐานที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม
ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/
คาสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-2รายการ

ตัวบ่งชี้
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัย
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
ระดับ 2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
ระดับ 1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หลักฐานการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-3รายการ

ตัวบ่งชี้
1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จ และอุทิศเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับ 3 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จ และอุทิศเวลา
ระดับ 2 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ระดับ 1 ปฏิบัติงานตามปกติ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/
การเข้าร่วมประชุมฯ
- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการได้รับ
มอบหมายภารกิจที่ต้องอุทิศเวลา และผลงาน
จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ
ร่วมกิจกรรมในวันหยุด
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-4รายการ

ตัวบ่งชี้
1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่
การรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ระดับ 2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับ 1 ไม่เคยถูกลงโทษ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-5รายการ

ตัวบ่งชี้
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน
องค์กร และชุมชน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่น และประสบความสาเร็จ
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
ระดับ 2 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความสาเร็จ
ระดับ 1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การทางาน
ร่วมกันในชุมชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-6ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
รายการ
2. การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน
มุ่งมั่นและรับผิดชอบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยยึดหลัก ประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน และนาไป
เป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้
ระดับ 3 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน
ระดับ 2 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ มีหลักฐาน
ที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับ
ระดับ 1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก
ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น
และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น
ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง และ
คาสั่งต่าง ๆ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-7รายการ

ตัวบ่งชี้
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล

ระดับ 4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง
ที่ดไี ด้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
ระดับ 3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง
ที่ดไี ด้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
เป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ 1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตาม ศาสนา และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
เช่น โครงการ/กิจกรรม/คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย ฯลฯ
- ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-8รายการ

ตัวบ่งชี้
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม
ยืนหยัด กระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และ
มีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ระดับ 1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณีถูกลงโทษ
หรือว่ากล่าวตักเตือนในด้านนี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม
ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
การเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทา
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-9รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

2.4 การยึดมั่นในการปกครอง
ระดับ 4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
มี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง
วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ทางการเมือง (4 คะแนน)
ระบอบประชาธิปไตย
ระดับ 3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัว
เป็นกลางทางการเมือง
ระดับ 2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
และส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง
ระดับ 1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใช้สิทธิ ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 10 รายการ

ตัวบ่งชี้
2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวนมากกว่า 8 กิจกรรม
ระดับ 3 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 7-8 กิจกรรม
ระดับ 2 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5-6 กิจกรรม
ระดับ 1 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 3-4 กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายในการร่วม
กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประหยัดพลังงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 11 ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
รายการ
3. การดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
3.1 การดารงชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 3 พฤติกรรม/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษ์พยาน /ภาพถ่าย
สาเนาบัญชีเงินฝาก เช่น การจัดทาบัญชีครัวเรือน
การปลูกพืชผักสวนครัว การแต่งกาย
การประหยัด มัธยัสถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย
ตามบัญชีสูงกว่ารายรับ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 12 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.2 การละเว้นอบายมุขและ
สิ่งเสพติด (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นา
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นา
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุขและสิ่งเสพติด

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม
การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้นารณรงค์
เสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์

- 13 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและของทางราชการ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม
และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน
เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม
เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ
ให้คาแนะนาผู้อื่น
ระดับ 2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ระดับ 1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หรือให้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
และข้อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่างถูกต้อง
เช่น การรักษาความลับของทางราชการ
การรักษาความลับของศิษย์ การไม่ใช้ข้อมูล
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น การเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่บิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา
ให้ทุนการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ/ตาแหน่ง
การสอบแข่งขัน การคัดเลือก เป็นต้น ให้ทราบ
ล่วงหน้าทั่วกันตามที่กฎหมายกาหนด
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 14 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.4 การดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ ได้รับ
การยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ และ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 2 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่
ระดับ 1 ดารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 15 รายการ

ตัวบ่งชี้
3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป มีผลต่อการดารงชีวิต
เป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
ระดับ 1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 16 ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
รายการ
4. ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุน
หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ
และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ได้
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 17 รายการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ระดับ 4
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน
ในวิชาชีพ (4 คะแนน)
ระดับ 3

ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ
จนสาเร็จและเป็นตัวอย่างได้
ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ
จนสาเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ
ระดับ 1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า
ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ/ชิ้นงาน/หนังสือ
ยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 18 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นา
ทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล

ระดับ 4 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ
แก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏ
ระดับ 3 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ
แก่ผู้อื่น
ระดับ 2 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/
รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 19 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.4 การรักษาชื่อเสียง
ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี เป็นที่ยอมรับและ
มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
ในด้านนี้
ระดับ 3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
ระดับ 2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 20 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่
ปรากฏและได้รับการยกย่อง ชมเชย
ระดับ 3 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
ระดับ 2 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
ระดับ 1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
ตั้งแต่ 3-4 ครั้ง/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/
เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 21 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
รายการ
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
(20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้
หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง
หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องานใน
หน้าที่และได้รับการยกย่อง
ระดับ 2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่
ระดับ 1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่
ถ่ายถอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 22 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้รับบริการเต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่าเสมอ
เท่าเทียมกัน (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 จานวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ขึ้นไป
ระดับ 3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม
ระดับ 2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม
ระดับ 1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- บันทึกการดาเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น
การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยี่ยมบ้าน/
การให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 23 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนสาเร็จ และเป็นตัวอย่างได้
ระดับ 3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนสาเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่
ระดับ 1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า
ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่/ชิ้นงาน/
หนังสือยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 24 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
องค์กรภายนอก หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ระดับ 1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับ
การยกย่องจากคุรุสภา/องค์กรหน่วยงาน
ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ
กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 25 รายการ

ตัวบ่งชี้
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
จนสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และได้รับการยกย่อง
ระดับ 3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
จนสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับ 2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ
ระดับ 1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวม
หมายเหตุ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น
- คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯ ลฯ
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกป่า
เป็นอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

* คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเป็นคณะกรรมการอื่นตามสังกัด
ของผูข้ อรับการประเมิน แล้วแต่กรณี เช่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ก.ค.ศ. (บก. 1)
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกสังกัด
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ตอนที่ 1 การมีวินัย (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
1.1 การมีวินัย
ในตนเอง
ยอมรับและ
ถือปฏิบัติตาม
กฎ กติกา
มารยาท
ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอัน
ดีงามของสังคม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาใน
การเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
2 วินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี
1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
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ตัวบ่งชี้
1.2 การรักษาและ
เสริมสร้างวินัย
ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ
การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ
(4 คะแนน)

1.3 การตรงต่อเวลา
การอุทิศเวลา
ให้แก่ทาง
ราชการ และ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี
3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น
2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและอุทิศเวลา
อย่างต่อเนื่อง
3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและอุทิศเวลา
2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1 ปฏิบัติงานตามปกติ

-3บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
1.4 ความซื่อสัตย์
4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สุจริตในการ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ การ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับ
รักษาผลประโยชน์
การยกย่อง ชมเชย
ของทางราชการ
3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และไม่มี
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ผลประโยชน์
2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทับซ้อน
1 ไม่เคยถูกลงโทษ
(4 คะแนน)
1.5 การรักษา
4 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ความสามัคคี
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
มีน้าใจ
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
ต่อเพื่อนร่วมงาน
3 มีน้าใจ เสียสละ ทางานร่วมกับผู้อื่น
องค์กร และ
ได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
ชุมชน
2 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ
(4 คะแนน)
ประสบความสาเร็จ
1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

-4ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
2.1 ความอุตสาหะ
ขยัน อดทน
มุ่งมั่นและ
รับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
โดยยึดหลัก
ประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)
2.2 การยึดมั่น
ในคุณธรรม
จริยธรรม
มีความศรัทธา
และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
และนาไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้
3 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
2 ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ
1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง

4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับการยกย่องชมเชย
2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี
1 ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
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ตัวบ่งชี้
2.3 การยึดมั่น
ในหลักนิติธรรม
ยืนหยัด กระทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม
และชอบด้วย
กฎหมาย
(4 คะแนน)
2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
และวางตัวเป็น
กลาง
ทางการเมือง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม
1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณี
ถูกลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน
ในด้านนี้
4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย
3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง
2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง
1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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ตัวบ่งชี้
2.5 การมีส่วนร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวนมากกว่า 8 กิจกรรม
3 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 7-8 กิจกรรม
2 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5-6 กิจกรรม
1 จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
จานวน 3-4 กิจกรรม

ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
3.1 การดารงชีวิต
ตามแนวทาง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป
3 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5 พฤติกรรม/กิจกรรม
2 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4 พฤติกรรม/กิจกรรม
1 มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แสดงถึง
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
3 พฤติกรรม/กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้
3.2 การละเว้น
อบายมุข
และสิ่งเสพติด
(4 คะแนน)

3.3 การใช้หรือ
ให้ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลและ
ของทางราชการ
ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเป็นผู้นารณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเป็นผู้นาในการรณรงค์และ
เสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ
ให้คาแนะนาผู้อื่น
2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
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ตัวบ่งชี้
3.4 การดารงตน
เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่
(4 คะแนน)

3.5 การประหยัด
มัธยัสถ์ อดออม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
3 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้
2 ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตาแหน่งหน้าที่
1 ดารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่
4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการดารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีส่วนร่วมรณรงค์ และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้
2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลต่อการดารงชีวิตอย่างชัดเจน
1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

-9ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน)
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4.1 การเป็นสมาชิกที่
4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ดี สนับสนุนหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
ร่วม
สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมของ
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
วิชาชีพ
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
และทางวิชาการ
3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
อย่างสร้างสรรค์
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
(4 คะแนน)
สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้รับการยกย่อง ชมเชย
2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนามาปรับใช้ได้
1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
4.2 การศึกษา
4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ค้นคว้า ริเริ่ม
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
สร้างสรรค์
งานในวิชาชีพ จนสาเร็จ และเป็น
ความรู้ใหม่ ๆ
ตัวอย่างได้
มาใช้พัฒนางาน
3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ในวิชาชีพ
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
(4 คะแนน)
วิชาชีพจนสาเร็จ
2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ
1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ

- 10 บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4.3 การมีบทบาท
4 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
เป็นผู้นาทาง
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาการในวงการ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพ
เสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการแก่
(4 คะแนน)
ผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ
3 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการแก่
ผู้อื่น
2 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
1 มีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในระดับสถานศึกษา/
กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน
4.4 การรักษา
4 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
ชื่อเสียง ปกป้อง
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
ศักดิ์ศรี
เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้
แห่งวิชาชีพและ
การยกย่อง
3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
เชิดชูเกียรติ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี
2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
(4 คะแนน)
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้
4.5 การเสริมสร้าง
ปลูกจิตสานึกที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน
เป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่อง
ชมเชย
3 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน
เป็นที่ปรากฏ
2 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างปลูกจิตสานึก
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม ตั้งแต่ 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม

- 12 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)
ตัวบ่งชี้
5.1 การเอาใจใส่
ถ่ายทอดความรู้
หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน
ปิดบังหวัง
สิ่งตอบแทน
(4 คะแนน)

5.2 การเอาใจใส่
ช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้รับบริการ
เต็ม
ความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ
อย่างสม่าเสมอ
เท่าเทียมกัน
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน
ในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง
2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ต่องานในหน้าที่
1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน
4 จานวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป
3 จานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
2 จานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม
1 จานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม

- 13 บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
5.3 การศึกษา
4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ค้นคว้า
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ริเริ่ม สร้างสรรค์
ในหน้าที่จนสาเร็จและเป็นตัวอย่างได้
ความรู้ใหม่
3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
นวัตกรรม
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในการพัฒนา
ในหน้าที่จนสาเร็จ
งานในหน้าที่
2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
(4 คะแนน)
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่
1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่
5.4 การประพฤติตน
4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
ตามจรรยาบรรณ
องค์กรภายนอก หน่วยงานอื่น
ของวิชาชีพและ
หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/
แบบแผน
เขตพื้นที่การศึกษา
พฤติกรรม
3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ตามจรรยาบรรณ
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ของวิชาชีพ
2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
(4 คะแนน)
ของวิชาชีพ
1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้
5.5 การมีจิตอาสา
จิตสาธารณะ
และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม
(4 คะแนน)

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะท้อนพฤติกรรม)
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
จนสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และได้รับการยกย่อง
3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
จนสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ
1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
แก่ส่วนรวม
บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ และคะแนนรวม

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่
รวม
1
2
3
4
5

ตอนที่ 1 การมีวินัย
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
ตอนที่ 3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
คะแนนรวม

- 15 บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความเห็น

 ผ่านการประเมิน
 ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .................................................................................................
 ไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ มีองค์ประกอบการประเมินเกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา คะแนนเต็ม
60 คะแนน มีรายการประเมิน 5 รายการ จานวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน) มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้
2) การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน) มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้
3) การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน) มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้
4) การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน) มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้
5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน) มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ
การจัดการศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 1 รายการ คือ การพัฒนาตนเอง มีจานวน
6 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

(คะแนนเต็ม 4)
4
3
2
1

คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 5)
5.00
3.75
2.50
1.25

(คะแนนเต็ม 10)
10.00
7.50
5.00
2.50

3. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75

-24. วิธีการประเมิน
4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/3) ควบคู่กับกรอบ
การประเมินด้านที่ 2
4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร
หลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การสังเกตการสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูล
จากผู้ ขอรั บการประเมิน ผู้ บั งคับบั ญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ รับบริการ และ ผู้ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสิ นใจให้ คะแนน
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/3) แล้วนาระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ บันทึก
และคิดค่าคะแนนลงในแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. สรุป (บก.2/3) พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การประเมิน ด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไว้ด้วย
5. กรณีการประเมินผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 2 ประเมินส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัด
การศึ กษา (คะแนนเต็ ม 60 คะแนน ) ให้ป ระเมิ น เฉพาะงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ป ฏิบั ติเ ท่า นั้น ได้แ ก่
การบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สิน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเดีย ว ให้กาหนดคะแนนเต็ ม
เป็น 60 คะแนน แต่หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้ปรับค่าน้าหนักคะแนนแต่ละงาน
ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

กรอบการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน)
รายการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน)
1. การบริหาร 1.1 ความสามารถ
ระดับ 4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล 1.
งานทั่วไป
ในการจัดระบบ
ภายในหน่วยงาน ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
(20 คะแนน)
ข้อมูลสารสนเทศทาง
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการสามารถ
(4 คะแนน)
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และหลายช่องทาง
ระดับ 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2.
ระดับ 2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
ระดับ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหล่งข้อมูล เช่น
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยง การใช้ข้อมูลได้ทั้งภายใน
หน่วยงาน
- ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
สุ่มสืบค้นข้อมูล
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ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1.2 ความสามารถในการ
ระดับ 4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
วางแผนการพัฒนา
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้นวัตกรรม
แหล่งข้อมูล
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
เพื่อการวางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับ
เช่น
การประจาปี
นโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
- แผนปฏิบัติการประจาปี
ในการบริหารจัดการ
ระดับ 3 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษาครอบคลุม
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
- แผนกลยุทธ์
ภารกิจขององค์กรและ
วางแผนครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย
- คาสั่งแต่งตั้งคณะจัดทาแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องกับนโยบาย
ทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ประจาปี และแผนพัฒนาคุณภาพ
ทุกระดับ
ระดับ 2 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
การศึกษา
(4 คะแนน)
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อการ
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
วางแผนครอบคลุมภารกิจ โดยการมีส่วนร่วมของ
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผน
ระดับ 1 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผน
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ตัวบ่งชี้
1.3 ความสามารถ
ในการดาเนินการนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร 1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
แหล่งข้อมูล เช่น
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมายที่กาหนดไม่น้อยกว่า
- แผนปฏิบัติการประจาปี
ร้อยละ 80
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
- สรุปรายงาน กิจกรรม โครงการ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
ที่ปฏิบัติ
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไม่น้อยกว่า
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 75
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
โครงการต่าง ๆ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65
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ตัวบ่งชี้
1.4 ความสามารถ
ในการประสานงาน
ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วม การจัดการ
ศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาในสานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) ด้านงบประมาณ
(2) ด้านบุคลากร
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
(4) ด้านสื่อ นวัตกรรม และหรือเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้
(6) อื่น ๆ
ระดับ 4 ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ระดับ 3 ทาได้ 3 ข้อ
ระดับ 2 ทาได้ 2 ข้อ
ระดับ 1 ทาได้ 1 ข้อ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหล่งข้อมูล เช่น
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
- นโยบาย โครงการ กิจกรรม
ในการประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น
คาสั่ง รายงานการประชุม ภาพถ่าย
หนังสือเชิญประชุมหรือสิ่งที่ได้รับ
การสนับสนุน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้
1.5 ความสามารถ
ในการกากับ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของสานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด และนาผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด และนาผลมาพัฒนา
ระดับ 2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด
ระดับ 1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ
- เครื่องมือที่ใช้ในการกากับ ตรวจสอบ
ติดตามฯ
- คาสั่งมอบหมายภารกิจในการกากับ
ตรวจสอบ ติดตามฯ
- สรุปผล การกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการ
กากับ ตรวจสอบ ติดตามฯ มาใช้ในการ
พัฒนา
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้
2. การพัฒนา
2.1 ความสามารถ
ด้านวิชาการ
ในการพัฒนา
(16 คะแนน)
ด้านวิชาการ
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
และนาผลการวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ
แหล่งข้อมูล เช่น
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้
- ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
อย่างเป็นระบบ มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
- แผนพัฒนางานวิชาการ
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา
- ผังการจัดระบบเครือข่ายทางวิชากา
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
- แผนการพัฒนาครูและบุคลากร
และนาผลการวิจัยมาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ
ทางการศึกษา
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้
- งานวิจัย
อย่างเป็นระบบ มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
- รายงานการนาผลงานวิจัยมาใช้
ทางวิชาการ
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชน
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการ
จังหวัดที่รับผิดชอบงานวิชาการ
นาไปใช้
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้บริหาร
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ แผนพัฒนางานวิชาการ
สถานศึกษา
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
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ตัวบ่งชี้
2.2 ความสามารถในการ
ส่งเสริมการใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา มีการนาไปใช้มีการประเมิน และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา มีการนาไปใช้ และมีการประเมินการใช้
หลักสูตร
ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา และมีการนาหลักสูตรไปใช้
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหล่งข้อมูล เช่น
- แผนพัฒนางานวิชาการ
- แผนพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน
- สรุปรายงานผล กากับ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการใช้หลักสูตร
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน เป็นต้น

-8รายการ

ตัวบ่งชี้
2.3 ความสามารถในการ
ระดับ 4
ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียน
ระดับ 3
เป็นสาคัญ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องมีการจัดศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรม
ทางการศึกษา และมี Website ทางด้านวิชาการ
ที่ใช้สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรม
ทางการศึกษา
ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนพัฒนางานวิชาการ
- ข้อมูลศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง

-9รายการ

ตัวบ่งชี้
2.4 ความสามารถในการ
จัดการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ระดับ 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ เช่น
ประกันส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทารายงานการ
- แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
- ฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบการประกัน
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชนทุก
คุณภาพการศึกษา
แห่ง เปิดเผยต่อสาธารณชน และนาผลมาใช้ในการ
- คาสั่งมอบหมายผูร้ ับผิดชอบงานประกัน
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ระดับ 3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- รายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
- รายงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบ
ประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทารายงานการ
คุณภาพสถานศึกษา
พัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชนทุก
สาธารณชน
แห่ง และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนาผลมาใช้
คุณการศึกษา
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทารายงานการ
พัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ทุกแห่ง
ระดับ 1 มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทา รายงาน
การพัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชน

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล

- 11 รายการ
ตัวบ่งชี้
3. การบริหารงาน 3.1 ความสามารถ
ระดับ 4
บุคคล
ในการสรรหา บรรจุ
(12 คะแนน)
แต่งตั้ง บุคลากร ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(4 คะแนน)
ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
และทันสมัย มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุและ
แหล่งข้อมูล เช่น
แต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
- ฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร
สถานศึกษาและสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
- แผนอัตรากาลังบุคลากร
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
และทันสมัย มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุและ
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร
แต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
- ข้อมูลความต้องการบุคลากร
สถานศึกษา และสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และ
ของสถานศึกษา
มีความถูกต้อง
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี 2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
แผนอัตรากาลังมีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการสรรหา บรรจุและ
เป็นต้น
แต่งตั้งบุคลากร
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ตัวบ่งชี้
3.2 ความสามารถ
ในการพัฒนาบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
ในการพัฒนาการวางแผน มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร เช่น
อย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนา
มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีการติดตาม
ของบุคลากร
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
- แผนการพัฒนาบุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
- การวางระบบเครือข่ายการพัฒนา
ในการพัฒนาการวางแผน มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
อย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนาบุคลากร
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
และมีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
- เอกสาร หลักฐานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการวางแผน มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการพัฒนา
บุคลากร
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ตัวบ่งชี้
3.3 ความสามารถ
ในการเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจ
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ
(4) มีการให้รางวัลบาเหน็จความชอบ
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
(6) อื่น ๆ
ระดับ 4 ทาได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ระดับ 3 ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ระดับ 2 ทาได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
ระดับ 1 ทาได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหล่งข้อมูล เช่น
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การได้รับรางวัล
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ความดีความชอบ
- กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ
บุคลากร
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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4. การบริหาร
งบประมาณ
การเงินและ
ทรัพย์สิน
(8คะแนน)

ตัวบ่งชี้
4.1 ความสามารถ
ระดับ 4
ในการบริหารการเงิน
และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ (4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ มีการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ มีการทารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบตรวจสอบภายใน
ระดับ 3 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณมีการทา
รายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบตรวจสอบ
ภายใน
ระดับ 2 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณและ
มีระบบตรวจสอบภายใน
ระดับ 1 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ และมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนบริหารงบประมาณ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานต่าง ๆ
- รายงานการกากับ ติดตาม
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 15 รายการ

ตัวบ่งชี้
4.2 ความสามารถ
ระดับ 4
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
(4 คะแนน)
ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ ตรงกับความต้องการและความจาเป็น
มีการบารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี มีการจาหน่ายพัสดุ และ
มีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการบารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีการตรวจสอบพัสดุประจาปี

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บัญชีวัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น
- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษา
พัสดุ
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
- หลักฐานการจาหน่ายพัสดุประจาปี
- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง

- 16 รายการ
5. งานอื่นที่
ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับดียิ่ง
ระดับ 3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับดี
ระดับ 2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับปานกลาง
ระดับ 1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดในระดับพอใช้

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- คาสั่ง หนังสือราชการ
- ร่องรอยการปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฏ
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 17 รายการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
การพัฒนาตนเอง 1. มีการศึกษาหาความรู้ด้วย ระดับ 4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
(40 คะแนน)
ตนเองด้วยการเข้าประชุม
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี
ศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการ
ระดับ 3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
อื่นๆ (10 คะแนน)
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ปี
ระดับ 2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
ระดับ 1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหล่งข้อมูล เช่น
- หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาด้วยตนเอง
- หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือแจ้งเข้าประชุม อบรม สัมมนา
เกียรติบัตร วุฒิบัตรฯ
- โครงการ กาหนดการ ปฏิทิน
การประชุมอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 18 รายการ

ตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมและประมวล
ความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ
(10 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 4 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 3 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 2 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 1 เรื่อง

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- ประมวลความรู้ ที่มีการจัดเป็นหมวดหมู่
- หลักฐานการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
- ผลงานที่เกิดจากการนาองค์ความรู้มาใช้
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 19 รายการ

ตัวบ่งชี้
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับ 4
และความคิดเห็นในหมู่เพื่อน
ร่วมงาน
(5 คะแนน)
ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัดและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัดและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ระดับ 2 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัดและ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ระดับ 1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ต่ากว่าร้อยละ 70 ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้นไป
พัฒนางาน

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- รายงานการประชุม
- เชิงวิชาการที่นาเสนอที่ประชุม
- สื่อหรือเอกสารประกอบการ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 20 รายการ

ตัวบ่งชี้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน
(5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) โทรทัศน์
(5) website
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาทางวิชาการ
(7) อื่น ๆ
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ
ระดับ 1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เอกสารเผยแพร่
- บทวิทยุ โทรทัศน์
- เทป หรือ CD บันทึกภาพ บันทึกเสียง
เผยแพร่ องค์ความรู้
- Website
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากรหรือหนังสือ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมินเพื่อน
ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 21 รายการ

ตัวบ่งชี้
5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
(5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
หรือรางวัลจากหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น
- เกียรติบัตร
ระดับ 4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวนไม่น้อยกว่า 4 รายการ
- โล่รางวัล
- หนังสือชมเชย
ระดับ 3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน 3 รายการ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
ระดับ 2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน 2 รายการ
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวนน้อยกว่า 2 รายการ

- 22 รายการ

ตัวบ่งชี้
6. การเป็นสมาชิกหรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
(5 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยเป็นกรรมการหรือคณะทางาน ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน
โดยเป็นที่ยอมรับ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยเป็นคณะทางาน ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหล่งข้อมูล เช่น
- เอกสารหลักฐานการแสดงเป็นสมาชิก
- เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
- ชิ้นงาน/ผลงาน
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.ศ. (บก. 2/3)
แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน)
1. การบริหารงานทั่วไป
(20 คะแนน)
1.1 ความสามารถ
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
ในการจัดระบบ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทางการศึกษา
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
(4 คะแนน)
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว และหลายช่องทาง
3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
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บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

1.2 ความสามารถ
ในการวางแผนการ
พัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กร
และสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้
นวัตกรรมเพื่อการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย
ทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจ
และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผน
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1.3 ความสามารถ
ในการดาเนินการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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1.4 ความสามารถ
ในการประสานงาน
ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมการจัด
การศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน (4 คะแนน)

1.5 ความสามารถ
ในการกากับ
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของ
สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
ในสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีประเด็น
การพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) ด้านงบประมาณ
(2) ด้านบุคลากร
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้
(6) อื่นๆ
4
3
2
1
4

ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ 3 ข้อ
ทาได้ 2 ข้อ
ทาได้ 1 ข้อ
มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และนาผลมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และนาผลมาพัฒนา
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2. การพัฒนาด้านวิชาการ
(16 คะแนน)
2.1 ความสามารถ
ในการพัฒนา
ด้านวิชาการ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม
ทั้งจังหวัด
1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ กากับ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล

4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผลการวิจัย
มาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา
3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยและนาผลการวิจัย
มาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการนาไปใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
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บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
2

1

2.2 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และมีการนาไปใช้
มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาไปใช้
และมีการประเมินการใช้หลักสูตร
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการนา
หลักสูตรไปใช้
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดทา
หลักสูตร สถานศึกษา
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2.3 ความสามารถ
ในการส่งเสริม
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
และมี Website ทางด้านวิชาการที่ใช้
สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ตัวบ่งชี้
2.4 ความสามารถ
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกันส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เปิดเผย
ต่อสาธารณชน และนาผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง และนาผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา
2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดทารายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ
ของโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง
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บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
1

3. การบริหารงานบุคคล
(12 คะแนน)
3.1 ความสามารถ
ในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง บุคลากร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(4 คะแนน)

4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดทา รายงานการพัฒนาตนเอง
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ
ของโรงเรียนเอกชน
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็น
ธรรม
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย
มีแผนอัตรากาลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา
และสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และมีความถูกต้อง
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตรากาลัง
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
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3.2 ความสามารถ
ในการพัฒนา
บุคลากร
ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร
ตามแผน
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
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3.3 ความสามารถ
ในการเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัล
ในสาขาต่าง ๆ
(4) มีการให้รางวัลบาเหน็จความชอบ
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
(6) อื่น ๆ
4
3
2
1

4. การบริหารงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิน
(8 คะแนน)
4.1 ความสามารถ
ในการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)

ทาได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
ทาได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ มีการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
มีการทารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน
และมีระบบตรวจสอบภายใน

- 12 -

ตัวบ่งชี้

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
3

2

1

4.2 ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า
(4 คะแนน)

4

3

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการทารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน
มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความ
ต้องการและความจาเป็น มีการ
บารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี
มีการจาหน่ายพัสดุ และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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5. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา
เป็นไปตามระเบียบ และมีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี

4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดียิ่ง
3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับดี
2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับปานกลาง
1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดในระดับพอใช้

- 14 ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตัวบ่งชี้
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
การพัฒนาตนเอง
1. มีการศึกษาหาความรู้
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
ประชุม อบรมสัมมนา
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆ
40 ชั่วโมง/ปี
(10 คะแนน)
3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง/ปี
2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพิ่มเติม หรือวิธีการอื่น ๆ น้อยกว่า
20 ชั่วโมง/ปี
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
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ตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้
ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ
(10 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง
มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง
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ตัวบ่งชี้
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพื่อนร่วมงาน
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน
เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ากว่าร้อยละ 70
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้
ที่ได้นั้นไปพัฒนางาน
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ตัวบ่งชี้
4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน
(5 คะแนน)

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) โทรทัศน์
(5) website
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา
ทางวิชาการ
(7) อื่น ๆ
4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ
ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 รายการ
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
3 รายการ
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
2 รายการ
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จานวน
น้อยกว่า 2 รายการ
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ตัวบ่งชี้
6. การเป็นสมาชิกหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานร่องรอย
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ
4

3

2

1

ผลการประเมิน
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง
กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะทางาน
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ โดยเป็นคณะทางาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้นาเสนอผลงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 19 สรุป
ก.ค.ศ. (บก. 2/3)
แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ

ส่วนที่
1

ตัวบ่งชี้
การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
1.3 ความสามารถในการดาเนินการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 ความสามารถในการกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

4
4
4
4

4
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ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ
4
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร
4
การเรียนการสอน
2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและ
4
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
4
การศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
4
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
4
มีประสิทธิภาพ
3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
4
4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
4
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1
60
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน
4
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ส่วนที่
2

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม
10
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ
2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
10
และวิชาชีพ
3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพื่อน
5
ร่วมงาน
4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
5
หน่วยงาน
5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
5
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ
5
หรือองค์กรวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2
40
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน
4
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

- 22 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

สรุป
ก.ค.ศ. (บก. 2/3)
แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
สายงานบริหารการศึกษา
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................... นามสกุล..............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ...........................................................................
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...........................................
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ

ส่วนที่
1

ตัวบ่งชี้
การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
1.3 ความสามารถในการดาเนินการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 ความสามารถในการกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

4
4
4
4

4
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ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ
4
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร
4
การเรียนการสอน
2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและ
4
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
4
การศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
4
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
4
มีประสิทธิภาพ
3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
4
4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)
4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
4
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1
60
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน
4
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ส่วนที่
2

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
น้้าหนัก
4 3 2 1 (น้าหนักคะแนน
คะแนน
xระดับคุณภาพ)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน)
1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม
10
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่น ๆ
2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
10
และวิชาชีพ
3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพื่อน
5
ร่วมงาน
4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
5
หน่วยงาน
5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
5
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ
5
หรือองค์กรวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2
40
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน
4
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

-4สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
1. จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเห็น
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัตงิ าน
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา คะแนนเต็ม 60 คะแนน
มีรายการประเมิน 4 รายการ ดังนี้
1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน หรือผู้รับบริการ (15 คะแนน)
2) ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา (15 คะแนน)
3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน (15 คะแนน)
4) ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม (15 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 3 รายการ ดังนี้
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน)
- ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
- การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน)
- ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา
หน่วยงานการศึกษาและชุมชน
- ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนางาน
2. เกณฑ์การตัดสิน
2.1 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

ส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

ผลการประเมินด้านที่ 3
ส่วนที่ 2
คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75

-22.2 การปรับปรุงด้านที่ 3
กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 และคณะกรรมการ มีความเห็นว่า
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในวิสัย ที่สามารถปรับปรุงได้ จะต้องมีผลการประเมิน จากกรรมการไม่น้อยกว่ า 2 คน
ผ่านเกณฑ์ทั้งในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และคะแนนรวมเฉลี่ย
การปรับปรุงด้านที่ 3 สามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 6 เดือน เมื่อปรับปรุงแล้ว หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต อาจให้ปรับปรุงได้อีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา 3 เดือน
3. วิธีการประเมิน
3.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ควบคู่กับกรอบการประเมิน
ด้านที่ 3
3.2 ให้กรรมการพิจารณาข้อมูลส่วนที่ 1 คือผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการ
จัดการศึกษา จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ผู้ขอรับการประเมิน
รายงาน และอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ สาหรับการประเมิน ส่ว นที่ 2 พิจารณาจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ฯ ของแต่ละวิทยฐานะ ทั้งนี้การประเมิน
ในส่วนที่ 1 และ 2 นี้ อาจให้ผู้ขอรับการประเมินตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
3.3 การประเมินด้านที่ 3 ให้กรรมการแต่ละคนประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่กาหนด
แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตในแบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ให้ชัดเจน

ก.ค.ศ. (บก. 3)

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...............................................................................นามสกุล................................... ..................................
ตาแหน่ง.................................................................. หน่วยงาน ....................................................................
สังกัด...........................................................รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................ขั้น ...............................บาท
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ...............................................................................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
(60 คะแนน)
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม
รวมคะแนนผลการพัฒนาคุณภาพฯ
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน)
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.2 การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนา
การจัดการศึกษา ทีแ่ สดงถึงความเชี่ยวชาญในหน้าที่
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน
2.2 ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนางาน
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

15
15
15
15

20

20

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน
(............................................................)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................

-2ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ
ราย (นาย นาง นางสาว) ..................................................................
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................
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