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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

หลกัเกณฑ์การให้
คุณให้โทษและการ
สร้างขวญัก าลงัใจ 



ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกมหำสำรคำม เขต 2 ได้รวบรวมหลักเกณฑ์           
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วยหลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร หลักเกณฑ์
กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรหลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน 
ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีขั้นตอนที่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีกำร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้มีแนวปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ มีควำมชัดเจน และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ถูกต้องง่ำยขึ้น จึงได้ค้นคว้ำและศึกษำพร้อมทั้งรวบรวมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติและข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบ
คุณธรรมมำกกว่ำระบบอุปถัมภ์และยึดหลักธรรมำภิบำล ให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว เกิดควำมอิสระ
ในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ น ำไปสู่กำรบริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของผู้เกี่ยวข้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนสอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยของรัฐต่อไป 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 



 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
และการจัดการประชุมของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   

 
โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด 

การประชุมของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป

ราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการทุกประเภทและลูกจ้างของส่วนราชการ แต่ไม่

รวมถึงข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และลูกจ้างของสํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภากับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

 
ข้อ ๔  ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้

แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
“การเดินทางไปราชการ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในประเทศ การประชุมใน
ต่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่
รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

“การประชุมในประเทศ” หมายความรวมถึง การสัมมนาการประชุมที่เรียกช่ืออย่างอื่น และ
การฝึกอบรมด้วย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ 

“การประชุมในต่างประเทศ” หมายความรวมถึงการสัมมนา การประชุมที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
การเจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วย 

“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์การระหว่างประเทศจัดให้มี
ขึ้น และให้หมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากสอง
ประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุมด้วย 

“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความรวมถึงองค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การเอกชน
ระหว่างประเทศด้วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๒๐๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๗ ธันวาคม ๒๕๒๔ 



“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงด้วย 

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทบวงด้วย 
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมด้วย 

แต่ไม่รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง 
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรง

ต่อนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
“ผู้แทนรัฐบาล” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐบาลไทยแต่งต้ังให้ไปประชุมในประเทศหรือ

ต่างประเทศในนามรัฐบาล 
“คณะผู้แทน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมในประเทศหรือ

ต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมคณะคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ 
 
ข้อ ๖  ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการจัดการประชุมตามระเบียบนี้  

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของทางราชการ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาใน
ด้านการเงินก่อนด้วย 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าองค์การใดจะเป็นองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบน้ีหรือไม่

ก็ดี การเข้าร่วมประชุมเรื่องใดเป็นการเข้าร่วมประชุมในระดับผู้แทนรัฐบาล หรือคณะผู้แทนรัฐบาลก็ดี  
ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัย 

 
ข้อ ๘  การเดินทางไปราชการของนายกรัฐมนตรีทุกกรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี 
 
ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ ได้มีคําสั่งให้ข้าราชการหรือ

ลูกจ้างผู้ใดเดินทางไปราชการ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติการเดินทางตามคําสั่งนั้น และให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้นั้นรายงานผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๐  ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
การตีความและวินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็น 

จากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 



หมวด ๑ 
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

   
ส่วนที่ ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
   

 
ข้อ ๑๑  ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
(๑)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สําหรับการเดินทางของข้าราชการการเมือง 

ทุกตําแหน่ง นอกจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง เลขานุการรัฐมนตรี และ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 

(๒)  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สําหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง 
เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 

(๓)  ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกตําแหน่งในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง และสํานักงานเลขานุการ รัฐมนตรี เว้นแต่
ข้าราชการการเมือง 

(๔)  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้าง 
ทุกตําแหน่งในสังกัด 

(๕)  ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างในราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตําแหน่ง 

ผู้มีอํานาจตามข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ 
เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 
ว่าการทบวง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เดินทาง แต่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี 
เพื่อทราบก่อนการเดินทางด้วย 

 
ข้อ ๑๒  ผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร และ

ข้าราชการฝ่ายตุลากร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกําหนด แล้วแต่กรณี 
 

ส่วนที่ ๒ 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

   
 

ข้อ ๑๓  ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

(๑)  นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สําหรับการเดินทางของรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง และข้าราชการการเมือง
ทุกตําแหน่ง นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 



(๒)  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สําหรับการเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการทบวง ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 

(๓)  ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตําแหน่งในสังกัด
กระทรวงหรือทบวง 

(๔)  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตําแหน่งซึ่ง
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน 

สําหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน 
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 
ข้อ ๑๔  การเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้แทนรัฐบาล คณะผู้แทนรัฐบาลหรือ 

คณะผู้แทน ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(๑)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สําหรับการเดินทางของผู้แทนรัฐบาล หรือ 

คณะผู้แทนรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรี 
(๒)  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดสําหรับการเดินทางของผู้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อ 

เข้าร่วมการประชุมในระดับตํ่ากว่ารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล 
สําหรับการเดินทางเป็นคณะตาม (๒) ถ้าคณะผู้แทนประกอบด้วยข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัด

หลายกระทรวง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของเจ้าของเรื่องในการเดินทางครั้งนั้นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทาง
ของผู้แทนทั้งคณะ แต่ต้องไดรับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือลูกจ้างตามข้อ ๑๓  
ซึ่งรวมอยู่ในคณะผู้แทนนั้นก่อน 

 
ข้อ ๑๕๒  (ยกเลิก) 
 
ข้อ ๑๖  การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาของข้าราชการ

ซึ่งมีตําแหน่งประจําในต่างประเทศ และของลูกจ้างส่วนราชการในต่างประเทศ ผู้มีอํานาจตามข้อ ๑๓  
จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้หัวหน้าคณะทูต ผู้แทนถาวรประจําองค์การสหประชาชาติ 
หรือหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้ 

การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น มีอํานาจอนุมัติให้ข้าราชการในราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาคและลูกจ้างในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นว่าการเดินทางดังกล่าวอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางด้านนโยบายต่างประเทศของ
รัฐบาล ให้หารือเอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจําอยู่ในประเทศนั้นก่อน 

การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศ ซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทยของ
ข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ที่ไปปฏิบัติงานประจําในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น  
ผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๑๓ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
การเดินทางก็ได้  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามวรรคสองโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การขออนุมัติจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมในประเทศ 
   

                                                 
๒ ข้อ ๑๕ ยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ 
ทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 
ข้อ ๑๗  ส่วนราชการจะจัดการประชุมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้เฉพาะกรณี 

ที่การประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก่ราชการในหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
 
ข้อ ๑๘  การจัดการประชุมซึ่งไม่ใช่การประชุมระหว่างประเทศ ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ

เจ้าของเรื่อง เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติสําหรับการประชุมที่เป็นงานประจํา แต่ถ้าปลัดกระทรวงเจ้าของเรื่อง
พิจารณาเห็นว่าการประชุมดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้อนุมัติ 

การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง จะอนุมัติเป็นการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเป็นหลักการก็ได้ 
 
ข้อ ๑๙  การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ และการแต่งต้ังผู้แทนรัฐบาล 

คณะผู้แทนรัฐบาล หรือคณะผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็น 
ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

(๑)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสําหรับการจัดการประชุมและการแต่งต้ังผู้แทน
รัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี 

(๒)  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สําหรับการจัดการประชุมและการแต่งต้ังผู้แทนรัฐบาลหรือ 
คณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับตํ่ากว่ารัฐมนตรี หรือคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล 

 
ข้อ ๒๐  เมื่อกระทรวง ทบวง กรมใด เห็นว่าการประชุมที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดหรือ

ร่วมจัดขึ้นเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น อาจส่งข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมการประชุมนั้นได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๑ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๒๑  ส่วนราชการใดได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีให้จัดการประชุมได้ก่อน

วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็ให้ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไปได้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
พลเอก ป.  ติณสูลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวงพร/ผู้จัดทํา 
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๖/หน้า ๘/๓ เมษายน ๒๕๓๕ 































  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทรวง”  ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวง  และรองปลัดกระทรวง

ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”  หมายความว่า  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   

หรือปลัดทบวง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  
หรอืสํานักงานปลัดทบวง  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 

“เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   



  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

“เข้ารับการเตรียมพล”  หมายความว่า  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการตรวจสอบพล  เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

“ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  
มีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด  ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ  ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้
ทราบด้วย   

ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําส่ังให้ไปช่วยราชการ  ณ  หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ ไปช่วยราชการ  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ  แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคํานวณวันลา   

ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย   
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด  ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  หรือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน 
มาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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ในกรณีจําเป็น  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ  หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติ 
ราชการได้ด้วย 

ขอ้ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  อนุญาตให้ลา   
และยกเลิกวันลา  สําหรับการลาป่วย  ลาพักผ่อน  หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  ๒๒  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม  
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้   

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี 

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ  ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๗  วัน  และ  ๓  วัน  
ตามลําดับ 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่วไปในทอ้งที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง 
ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ตั้งตามปกติ  ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ 
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี   



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ  ๑๖  การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน   

หมวด  ๒ 
ประเภทการลา 

 

 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

ส่วนที่  ๑ 
การลาป่วย 

 

 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

การลาป่วยตั้งแต่  ๓๐  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  ๓๐  วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ 
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืน
ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรอง 
ของแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที่  ๓ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร   
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 



  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
การลากิจส่วนตัว 

 

 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้  แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  วันทําการ   

ส่วนที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 

 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 

(๑) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว  แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   

ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี  หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ  
๑๐  วันทําการ  ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐  วันทําการ 

สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทําการ 



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  วันทําการ  สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป   

การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ส่วนที่  ๖ 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท 
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๙  แล้ว  จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน  
๑๐  วันนับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา  
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ๔๘  ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คําส่ังอนุญาต  และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เม่ือข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ  ๓๑  
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ส่วนที่  ๘ 
การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

ส่วนที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่สมรส 

 

 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกิน  ๒  ปี  และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก  ๒  ปี  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔  ปี  
ถ้าเกิน  ๔  ปีให้ลาออกจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต 
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เม่ือรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓๖  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๖  ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก  จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๖  ได้ใหม่ 

ส่วนที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่   
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน   



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอํานาจส่ังบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

หมวด  ๓ 
การลาของข้าราชการการเมือง 

 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



ตารางหมายเลข ๑ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืน 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
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ประเภทการลา 
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ลา
อุป

สม
บท

  
หร
ือล
าไ
ปป

ระ
กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย
์ 

ลา
เข
้าร
ับก

าร
ตร
วจ
เล
ือก

 

หร
ือเ
ข้า
รับ
กา
รเ
ตร
ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป
ปฏ

ิบัติ
งา
น 

ใน
อง
ค์ก
าร
ระ
หว

่าง
ปร
ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา
ไป
ฟ
ื้นฟ

ู 
สม

รร
ถภ

าพ
ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ
ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป
ระ
เท
ศ 

ใน
ปร
ะเ
ทศ

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

ปลัดกระทรวง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 

 
 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-  

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการ 

(ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด) 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

 
 

 
 

 
 

-  
 

 
 

 
 

- -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

   -  - - - - - 

 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 

ลา
คล
อด
บุต

ร 

ลา
ไป
ช่ว
ยเ
หล

ือภ
ริย
า 

ที่ค
ลอ
ดบ

ุตร
 

ลา
พ
ักผ่
อน

 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร
ือล
าไ
ปป

ระ
กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย
์ 

ลา
เข
้าร
ับก

าร
ตร
วจ
เล
ือก

 

หร
ือเ
ข้า
รับ
กา
รเ
ตร
ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป
ปฏ

ิบัติ
งา
น 

ใน
อง
ค์ก
าร
ระ
หว

่าง
ปร
ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา
ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร
ถภ

าพ
ด้า
นอ

าช
ีพ

 
 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ
ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป
ระ
เท
ศ 

ใน
ปร
ะเ
ทศ

 

ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หัวหน้าสํานัก/

กอง เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานัก/

กอง หัวหน้าส่วนราชการประจําจงัหวัด 

นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า

สํานัก/กอง  

ส่วนราชการประจําจังหวัด

อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- 

 

- - - - - - 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในส่วนราชการประจําอําเภอ 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหตุ   :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 



ตารางหมายเลข ๒ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล
อด
บุต

ร 

ลา
ไป
ช่ว
ยเ
หล

ือภ
ริย
า  

ที่ค
ลอ
ดบ

ุตร
 

 ลา
พ
ักผ่
อน

 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร
ือล
าไ
ปป

ระ
กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย
์ 

ลา
เข
้าร
ับก

าร
ตร
วจ
เล
ือก

 

หร
ือเ
ข้า
รับ
กา
รเ
ตร
ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป
ปฏ

ิบัติ
งา
น 

ใน
อง
ค์ก
าร
ระ
หว

่าง
ปร
ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา
ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร
ถภ

าพ
ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ
ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป
ระ
เท
ศ 

ใน
ปร
ะเ
ทศ

 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(๑๒ 

เดือน) 

เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

       -   

(๑๒ 

เดือน) 

อธิการบดี ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(๑๒๐ วัน) 
 

(๔๕ วัน) 
   -    - -  

(๖  

เดือน) 

คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการ

กอง/หัวหน้ากอง เลขานุการ

คณะหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่ากอง 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- - - - - - 

 

- 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล
อด
บุต

ร 

ลา
ไป
ช่ว
ยเ
หล

ือภ
ริย
า  

ที่ค
ลอ
ดบ

ุตร
 

 ลา
พ
ักผ่
อน

 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร
ือล
าไ
ปป

ระ
กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย
์ 

ลา
เข
้าร
ับก

าร
ตร
วจ
เล
ือก

 

หร
ือเ
ข้า
รับ
กา
รเ
ตร
ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป
ปฏ

ิบัติ
งา
น 

ใน
อง
ค์ก
าร
ระ
หว

่าง
ปร
ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา
ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร
ถภ

าพ
ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ
ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป
ระ
เท
ศ 

ใน
ปร
ะเ
ทศ

 

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๔๐ วัน) 

 
(๒๐ วัน) 

 -  - - - - - - - 

หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าฝ่าย  

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางหมายเลข ๓ 
การลาของขา้ราชการตาํรวจ 

 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล
อด
บุต

ร 

ลา
ไป
ช่ว
ยเ
หล

ือภ
ริย
า  

ที่ค
ลอ
ดบ

ุตร
 

 ลา
พ
ักผ่
อน

 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร
ือล
าไ
ปป

ระ
กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย
์ 

ลา
เข
้าร
ับก

าร
ตร
วจ
เล
ือก

 

หร
ือเ
ข้า
รับ
กา
รเ
ตร
ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป
ปฏ

ิบัติ
งา
น 

ใน
อง
ค์ก
าร
ระ
หว

่าง
ปร
ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา
ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร
ถภ

าพ
ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ
ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป
ระ
เท
ศ 

ใน
ปร
ะเ
ทศ

 

นายกรัฐมนตรี ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(๑๒ 

เดือน) 

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

ผู้บัญชาการ ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

 

 

-  

 

-  

 

- - - -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้บังคับการ/รองผู้บังคับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐  วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

ผู้กํากับการ/รองผู้กํากับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

สารวัตรสถานีตํารวจ/ 

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัด/สารวัตรด่านตรวจ 

คนเข้าเมือง 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- -  

 

- - - - - - - 



- ๒ - 
 

 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล
อด
บุต

ร 

ลา
ไป
ช่ว
ยเ
หล

ือภ
ริย
า  

ที่ค
ลอ
ดบ

ุตร
 

 ลา
พ
ักผ่
อน

 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร
ือล
าไ
ปป

ระ
กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย
์ 

ลา
เข
้าร
ับก

าร
ตร
วจ
เล
ือก

 

หร
ือเ
ข้า
รับ
กา
รเ
ตร
ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป
ปฏ

ิบัติ
งา
น 

ใน
อง
ค์ก
าร
ระ
หว

่าง
ปร
ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา
ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร
ถภ

าพ
ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ
ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป
ระ
เท
ศ 

ใน
ปร
ะเ
ทศ

 

สารวัตรหัวหน้างาน ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
 
 

























































































































 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบัญชี  ๑๒  และบัญชี  ๑๓  ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราช 
อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตามบัญชี  ๑๒  และบัญชี  ๑๓ 
ทายระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ให เพิ่มบัญชี   ๓๙   ถึงบัญชี   ๔๔   ทายระเบียบนี้   เปนบัญชีท ายระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   พ .ศ .   ๒๕๓๖   ซ่ึงแกไขเพิ่มเ ติม 
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ฉบับที่  ๓๓  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   

ขอ ๕ เพื่ อประโยชน ในการนับระยะ เวลาในการขอพระราชทาน เครื่ องราช 
อิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ตามบัญชี  ๔๑  ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  หรือระยะเวลาในการไดรับเงินเดือนของ
ขาราชการระดับตาง  ๆ  กอนมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางตําแหนงของขาราชการใหมเมื่อวันที่ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  มานับรวมเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือระยะเวลาในการไดรับ
เงินเดือนของขาราชการผูนั้นตามบัญชี  ๔๑  ดวย 

ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 

1 

องคการบริหารสวนตําบล 

นายกองคการบริหาร 

สวนตําบล 
 

 

ร.ท.ช. 

 

จ.ช. 

1. เร่ิมขอพระราชทาน 

 ตามตําแหนง 

2. ขอพระราชทานเลื่อน 

 ชั้นตราตามลําดับชั้นตรา 

 โดยเวนระยะเวลา 

 2.1 ดํารงตําแหนงลําดับ 

  1-7, 9-14, 16-25, 

  27-45 และ 46 

  ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

  หรือหลายตําแหนง 

  ตอเนื่องกันเปนเวลา 

  ไมนอยกวา  3  ป 

  บริบูรณ 

  2.2 ดํารงตําแหนงลําดับ 

  1-7, 9-14, 16-25, 

  27-45 และ 46 

  ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

  หรือหลายตําแหนง 

  ไมตอเนื่องกัน มีเวลา 

  รวมกันไมนอยกวา  5  ป 

  บริบูรณ 

 2.3 ตําแหนงลําดับ 8, 15 

  และ 26 ขอพระราชทาน 

  ต.ม. – ท.ม. ทุกป , 

  ท.ม. – ป.ม. ปเวนป 

 

 

 

1. ตองดํารงตําแหนงใด

 ตําแหนงหนึ่งหรือ 

 หลายตําแหนงติดตอกันมา

 ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ

 หรือไดดํารงตําแหนงใด

 ตําแหนงหนึ่งหรือ 

 หลายตําแหนงมาแลว 

 มีเวลารวมกันไมนอยกวา  

  5 ปบริบูรณ  นับแต 

 วันท่ีไดดํารงตําแหนงจนถึง 

 วันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษาของ 

 ปท่ีจะขอพระราชทาน 

 ไมนอยกวา 60 วัน ยกเวน 

 ลําดับ 8, 15 และ 26 

2. ลําดับ 3, 6, 10-11, 

 17-20, 24-25, 28-29, 

 35-36, 42 และ 43 

 ใหขอไดเฉพาะผูมีตําแหนง

 ตามกฎหมายนั้น ๆ เทานั้น 

3. ลําดับ 3, 6, 10-11, 

 17-20, 24-25, 28-29, 

 35-36, 42 และ 43 

 กรณีมีผูดํารงตําแหนง 

 หลายคน ใหพิจารณา 

 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน 

 เพียงตําแหนงละ 1 คน 

 เทานั้น 

 

2 กรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล 
 

ร.ท.ม. จ.ม. 

3 เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล 
 

ร.ง.ช. บ.ม. 

4 ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล 
 

ร.ท.ช. จ.ม. 

5 รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 
 

ร.ท.ม. จ.ม. 

6 เลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 
 

ร.ง.ม. บ.ม. 

7 สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนตําบล 
 

ร.ง.ช. บ.ช. 

 

8 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

นายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัด 
 

 

ต.ม. 

 

ป.ม. 

9 รองนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัด 
 

จ.ช. ท.ม.

10 ท่ีปรึกษานายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
 

บ.ม. จ.ม. 

11 เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
 

บ.ม. จ.ช. 

12 ประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด 
 

ต.ม. ท.ช. 

13 รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
 

จ.ช. ท.ม. 

14 สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด 
 

จ.ม. ท.ม. 
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ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 

15 

เมืองพัทยา 

นายกเมืองพัทยา 
 

 

ต.ม. 

 

ป.ม. 

  

 

16 รองนายกเมืองพัทยา 
 

จ.ช. ท.ม. 

17 ประธานท่ีปรึกษา 

นายกเมืองพัทยา 
 

บ.ม. จ.ม. 

18 ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา 
 

บ.ม. บ.ช. 

19 เลขานุการนายกเมืองพัทยา 
 

บ.ม. จ.ช. 

20 ผูชวยเลขานุการ 

นายกเมืองพัทยา 
 

บ.ม. จ.ม. 

21 ประธานสภาเมืองพัทยา 
 

ต.ม. ท.ช. 

22 รองประธานสภาเมืองพัทยา 
 

จ.ช. ท.ม. 

23 สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
 

จ.ม. ท.ม. 

24 เลขานุการประธานสภา 

เมืองพัทยา 
 

บ.ม. จ.ช. 

25 ผูชวยเลขานุการประธานสภา 

เมืองพัทยา 
 

บ.ม. จ.ม. 

 

26 

เทศบาล 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร 
 

 

ต.ม. 

 

ป.ม. 

27 รองนายกเทศมนตรี 

เทศบาลนคร 
 

จ.ช. ท.ม. 

28 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

เทศบาลนคร 
 

บ.ม. จ.ม. 

29 เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลนคร 
 

บ.ม. จ.ช. 

30 ประธานสภาเทศบาลนคร 
 

ต.ม. ท.ช. 

31 รองประธานสภาเทศบาลนคร 
 

จ.ช. ท.ม. 

32 สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
 

จ.ม. ท.ม. 

33 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 
 

จ.ช. ท.ช. 
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ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

34 รองนายกเทศมนตรี 

เทศบาลเมือง 
 

จ.ม. ต.ช.   

35 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

เทศบาลเมือง 
 

บ.ม. บ.ช. 

36 เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมือง 
 

บ.ม. จ.ม. 

37 ประธานสภาเทศบาลเมือง จ.ช. ท.ม. 

38 รองประธานสภาเทศบาลเมือง 

 

จ.ม. ต.ช. 

39 สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

 

บ.ช. ต.ช. 

40 นายกเทศมนตรีเทศบาล

ตําบล 
 

จ.ม. ท.ม. 

41 รองนายกเทศมนตรีเทศบาล

ตําบล 
 

บ.ช. ต.ม. 

42 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบล 
 

บ.ม. บ.ช. 

43 เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบล 
 

บ.ม. บ.ช. 

44 ประธานสภาเทศบาลตําบล 

 

จ.ม. ต.ช. 

45 รองประธานสภาเทศบาล

ตําบล 
 

บ.ช. ต.ม. 

46 สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

 

บ.ม. ต.ม. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 แพทยประจําตําบล 

สารวัตรกํานัน 

หรือผูชวยผูใหญบาน 

กรรมการสภาตําบล 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 

 ตามตําแหนง 

2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา

 ตามลําดับชั้นตรา  โดยเวน 

 ระยะเวลา 

  2.1 ดํารงตําแหนง 

  ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด 

  ตําแหนงหนึ่งหรือ  

  หลายตําแหนง 

  ตอเนื่องกันเปนเวลา 

  ไมนอยกวา  3  ป 

  บริบูรณ 

  2.2 ดํารงตําแหนง 

  ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด 

  ตําแหนงหนึ่งหรือ  

  หลายตําแหนง 

  มาแลวมีเวลารวมกัน 

  ไมนอยกวา  5  ป 

  บริบูรณ 

 

 

- ตองดํารงตําแหนงใด 

 ตําแหนงหนึ่ง 

 หรือหลายตําแหนง

 ติดตอกันมาไมนอยกวา 

  3 ปบริบูรณหรือ 

 ไดดํารงตําแหนงใด

 ตําแหนงหนึ่ง 

 หรือหลายตําแหนง

 มาแลวมีเวลารวมกัน 

 ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  

 นับแตวันท่ีไดดํารง 

 ตําแหนงจนถึงวัน 

 กอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

 ไมนอยกวา 60 วัน 

 

 

2 ผูใหญบาน 

 

ร.ง.ช. บ.ช. 

3 กํานัน 

 

ร.ท.ช. จ.ช. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 1. ลําดับ 1 – 2 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 

 ไมนอยกวา 90 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ีดํารงตําแหนง

 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

2. ลําดับ 3 – 6 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 

 ไมนอยกวา 120 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ีดํารงตําแหนง

 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

3. ลําดับ 3 – 6 

 กรณีมีผูดํารงตําแหนง 

 หลายคนใหพิจารณา

 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน 

 เพียงตําแหนงละ 1 คน 

 เทานั้น 

4. ลําดับ 3 

 การเร่ิมตนขอพระราชทาน 

 ชั้นสายสะพายจะตองดํารง

 ตําแหนงท่ีปรึกษา ฯ มาแลว 

 ครบ 1 ป (12 เดือน) 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

 

2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน 

2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป 

3 ท่ีปรึกษาประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ท.ม. ป.ช. 1. ท.ม. – ป.ม. ปเวนป 

2. ป.ม. 3 ป ขอ ป.ช. 

4 

 

 

ท่ีปรึกษาตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

5 เลขานุการประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

6 เลขานุการตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 ประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดนิ 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 1. ลําดับ 1 – 3 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง 

 ติดตอกันไมนอยกวา 

 90 วัน  นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนงจนถึงวัน

 กอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

2. ลําดับ 4 – 7 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง

 ติดตอกันไมนอยกวา 

 120 วัน  นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนงจนถึง 

 วันกอนวันพระราชพิธี

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

3. ลําดับ 4 – 7 

 กรณีมีผูดํารงตําแหนง 

 หลายคนใหพิจารณา

 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน

 เพียงตําแหนงละ  1  คน 

 เทานั้น 

4. ลําดับ 4 

 การเร่ิมตนขอพระราชทาน 

 ชั้นสายสะพายจะตองดํารง

 ตําแหนงท่ีปรึกษา ฯ  

 มาแลว  ครบ 1 ป  

  (12 เดือน) ของปท่ีจะ 

 ขอพระราชทาน 

 

2 กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน 

2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป 

3 ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

 
ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน 

2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป 

4 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

ท.ม. ป.ม. ปเวนป 

5 เลขานุการประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 
ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

6 เลขานุการกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

7 เลขานุการผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง   

 

ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 ประเภททั่วไป     

1 ระดับปฏิบัติงาน 

 

บ.ม. จ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน และ 
 ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
 10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช. 

3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม. 
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน และ 
 ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 

 10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช. 
 

1. ตองมีระยะเวลา 

 รับราชการติดตอกัน 

 มาแลวไมนอยกวา 

 5 ปบริบูรณ นับตั้งแต 

 วันเร่ิมเขารับราชการ 

 จนถึงวันกอนวัน 

 พระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอ 

 พระราชทาน 

 ไมนอยกวา 60 วัน 

2. ลําดับ 4, 8 - 10 

 และ 12 - 15  

 การขอกรณีปท่ี 

 เกษียณอายุราชการ 

 ตามขอ 4 หรือขอ 5 

 แลวแตกรณี 

 ใหขอปติดกันได 

2 ระดับชํานาญงาน 

 

ต.ม. ต.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 

2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 

 

 

3 ระดับอาวุโส 

 

ท.ม. ท.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ท.ม. 

2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  

 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 

 

 

4 ระดับทักษะพิเศษ  

 

- ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา  แตไมเกิน ป.ช. 
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ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 ประเภทวิชาการ     

5 ระดับปฏิบัติการ ต.ม. -   

6 ระดับชํานาญการ 

 

ต.ช. ท.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา  
 ข้ันต่ําของระดับชํานาญการ 
 พิเศษ ขอ ท.ม. 

 

    3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา  
 ข้ันต่ําของระดับชํานาญการ 
 พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป  
 ขอ ท.ช. 

 

7 ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

ท.ช. ป.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช. 

2. ไดรับเงินเดือนข้ันสูงและ 

 ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา

 5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

 

8 ระดับเชี่ยวชาญ - ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. 

  เวนกรณีลาออก 

 

 

 

 

 

 

9 ระดับทรงคุณวุฒิ 

ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

13,000 บาท 

- ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป 

 จนถึง ป.ม. 

2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา  
 5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

5. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา  แตไมเกิน ม.ว.ม. 
  เวนกรณีลาออก 
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ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

10 ระดับทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

15,600 บาท 

- ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา  
 3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก 

 

 ประเภทอํานวยการ        
11 ระดับตน ท.ช. ป.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช. 

2. ไดรับเงินเดือนข้ันสูง และ 

 ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

 

12 ระดับสูง  - ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. 

  เวนกรณีลาออก 

 

 ประเภทบริหาร     

13 ระดับตน - ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 

 5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. 

  เวนกรณีลาออก 
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ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

14 ระดับสูง    

ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

14,500 บาท 

 

- ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป 

 จนถึง ป.ม. 

2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 

 3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา  

 5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

5. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม. 

  เวนกรณีลาออก 

 

15 ระดับสูง 

ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

21,000 บาท 

- ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 

 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา  

 3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานของหนวยธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

ที่ไมเปนขาราชการ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 

 

หัวหนาแผนก 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

บ.ม. 

 

จ.ม. 

 

1. เร่ิมขอพระราชทานตาม 

 ตําแหนง 

2. การขอพระราชทาน 

 เลื่อนชั้นตรา  เวนระยะ 

 เวลาไมนอยกวา  5  ป 

 บริบูรณ  ตามลําดับถึง 

 เกณฑชั้นสูงสุดของ 

 ตําแหนง 

3. ลําดับ  5  ได ท.ช.  3  ป 

 ขอ ป.ม. 

 

1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา 

 เปนเวลาไมนอยกวา  8  ป 

 บริบูรณนับตั้งแตวันเร่ิมจาง 

 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษาของป 

 ท่ีจะขอพระราชทานไมนอย

 กวา  60  วัน 

2. หัวหนาแผนกเร่ิมขอ 

 พระราชทานตองดํารง 

 ตําแหนงมาแลว 

 ไมนอยกวา  5  ป 

 

 

2 รองผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการฝาย 

ผูอํานวยการศูนย 

ผูอํานวยการสํานักงาน 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

บ.ช. 

 

จ.ช. 

ผูชํานาญการ 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

3 

 

ผูอํานวยการสํานัก 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

จ.ม. 

 

ต.ม. 

ผูตรวจการ ผูตรวจสอบภายใน 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

4 รองเลขาธิการ 

หรือผูดํารงตําแหนง 

รองผูบริหารสูงสุด 

ขององคกรนั้น 

 

จ.ช. 

 

ท.ช. 

ผูทรงคุณวุฒิ  

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

5 เลขาธิการ 

หรือผูดํารงตําแหนง 

ผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น 

 

ต.ม. ป.ม. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 

 

 

 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

ต.ช. 

 

 

 

 

 

ม.ว.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช. 

2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา 

 ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม. 

3. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป 

4. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป 

 

- ลําดับ  1 - 2 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง 

 ติดตอกันไมนอย 

 กวา 90 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนง 

 จนถึงวันกอนวัน 

 พระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอ

 พระราชทาน 

 

2 

 

 

 

 

 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

ต.ม. ป.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 

2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา 

 ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช. 

3. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป 

4. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

ต.ช. 

 

 

 

 

 

ม.ว.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช. 

2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา 

 ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม. 

3. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป 

4. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป 

 

- ลําดับ  1 - 3 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง 

 ติดตอกันไมนอย 

 กวา 90 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนง 

 จนถึงวันกอนวัน 

 พระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอ

 พระราชทาน 

 

2 

 

 

 

 

 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน ต.ม. ป.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 

2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา 

 ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช. 

3. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป 

4. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป 

 

3 ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ต.ม. ป.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 

2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา 

 ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช. 

3. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป 

4. การขอพระราชทานตั้งแต 

 ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป 
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ส่ิงที่สงมาดวย (๒)    

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน

ขั้น อันดับครูผูชวย ขั้น อันดับครูผูชวย
บาท บาท

๑๔ ๑๖,๑๙๐ ๑๔ ๑๖,๘๔๐
๑๓.๕ ๑๕,๘๔๐ ๑๓.๕ ๑๖,๔๘๐
๑๓ ๑๕,๔๙๐ ๑๓ ๑๖,๑๑๐
๑๒.๕ ๑๕,๑๗๐ ๑๒.๕ ๑๕,๗๘๐
๑๒ ๑๔,๘๑๐ ๑๒ ๑๕,๔๑๐
๑๑.๕ ๑๔,๔๖๐ ๑๑.๕ ๑๕,๐๔๐
๑๑ ๑๔,๑๒๐ ๑๑ ๑๔,๖๙๐
๑๐.๕ ๑๓,๗๗๐ ๑๐.๕ ๑๔,๓๓๐
๑๐ ๑๓,๔๒๐ ๑๐ ๑๓,๙๖๐
๙.๕ ๑๓,๐๘๐ ๙.๕ ๑๓,๖๑๐
๙ ๑๒,๖๐๐ ๙ ๑๓,๑๑๐
๘.๕ ๑๒,๓๒๐ ๘.๕ ๑๒,๘๒๐
๘ ๑๒,๐๔๐ ๘ ๑๒,๕๓๐
๗.๕ ๑๑,๗๕๐ ๗.๕ ๑๒,๒๒๐
๗ ๑๑,๔๗๐ ๗ ๑๑,๙๓๐
๖.๕ ๑๑,๒๐๐ ๖.๕ ๑๑,๖๕๐
๖ ๑๐,๙๑๐ ๖ ๑๑,๓๕๐
๕.๕ ๑๐,๖๓๐ ๕.๕ ๑๑,๐๖๐
๕ ๑๐,๒๕๐ ๕ ๑๐,๖๖๐
๔.๕ ๑๐,๐๑๐ ๔.๕ ๑๐,๔๒๐
๔ ๙,๗๙๐ ๔ ๑๐,๑๙๐
๓.๕ ๙,๕๕๐ ๓.๕ ๙,๙๔๐
๓ ๙,๓๒๐ ๓ ๙,๗๐๐
๒.๕ ๙,๑๑๐ ๒.๕ ๙,๔๘๐
๒ ๘,๘๗๐ ๒ ๙,๒๓๐
๑.๕ ๘,๖๔๐ ๑.๕ ๘,๙๙๐
๑ ๘,๓๖๐ ๑ ๘,๗๐๐

๘,๑๗๐ ๘,๕๐๐
๘,๐๐๐ ๘,๓๒๐
๗,๘๑๐ ๘,๑๓๐
๗,๖๓๐ ๗,๙๔๐

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑ ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๑)

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ



-๒-

ข้ัน อันดับ คศ. ๑ ข้ัน อันดับ คศ. ๑
บาท บาท

๒๑ ๒๖,๔๔๐ ๒๑ ๒๗,๕๐๐
๒๐.๕ ๒๖,๐๒๐ ๒๐.๕ ๒๗,๐๗๐
๒๐ ๒๕,๕๙๐ ๒๐ ๒๖,๖๒๐
๑๙.๕ ๒๕,๑๗๐ ๑๙.๕ ๒๖,๑๘๐
๑๙ ๒๔,๗๕๐ ๑๙ ๒๕,๗๔๐
๑๘.๕ ๒๔,๓๓๐ ๑๘.๕ ๒๕,๓๑๐
๑๘ ๒๓,๙๑๐ ๑๘ ๒๔,๘๗๐
๑๗.๕ ๒๓,๔๙๐ ๑๗.๕ ๒๔,๔๓๐
๑๗ ๒๓,๐๖๐ ๑๗ ๒๓,๙๙๐
๑๖.๕ ๒๒,๖๔๐ ๑๖.๕ ๒๓,๕๕๐
๑๖ ๒๒,๒๒๐ ๑๖ ๒๓,๑๑๐
๑๕.๕ ๒๑,๘๐๐ ๑๕.๕ ๒๒,๖๘๐
๑๕ ๒๑,๓๙๐ ๑๕ ๒๒,๒๕๐
๑๔.๕ ๒๐,๙๘๐ ๑๔.๕ ๒๑,๘๒๐
๑๔ ๒๐,๕๘๐ ๑๔ ๒๑,๔๑๐
๑๓.๕ ๒๐,๑๘๐ ๑๓.๕ ๒๐,๙๙๐
๑๓ ๑๙,๗๙๐ ๑๓ ๒๐,๕๙๐
๑๒.๕ ๑๙,๔๐๐ ๑๒.๕ ๒๐,๑๘๐
๑๒ ๑๙,๐๒๐ ๑๒ ๑๙,๗๙๐
๑๑.๕ ๑๘,๖๔๐ ๑๑.๕ ๑๙,๓๙๐
๑๑ ๑๘,๒๗๐ ๑๑ ๑๙,๐๑๐
๑๐.๕ ๑๗,๙๒๐ ๑๐.๕ ๑๘,๖๔๐
๑๐ ๑๗,๕๗๐ ๑๐ ๑๘,๒๘๐
๙.๕ ๑๗,๒๒๐ ๙.๕ ๑๗,๙๑๐
๙ ๑๖,๘๘๐ ๙ ๑๗,๕๖๐
๘.๕ ๑๖,๕๓๐ ๘.๕ ๑๗,๒๐๐
๘ ๑๖,๑๙๐ ๘ ๑๖,๘๔๐
๗.๕ ๑๕,๘๔๐ ๗.๕ ๑๖,๔๘๐
๗ ๑๕,๔๙๐ ๗ ๑๖,๑๑๐
๖.๕ ๑๕,๑๗๐ ๖.๕ ๑๕,๗๘๐
๖ ๑๔,๘๑๐ ๖ ๑๕,๔๑๐
๕.๕ ๑๔,๔๖๐ ๕.๕ ๑๕,๐๔๐
๕ ๑๔,๑๒๐ ๕ ๑๔,๖๙๐
๔.๕ ๑๓,๗๗๐ ๔.๕ ๑๔,๓๓๐
๔ ๑๓,๔๒๐ ๔ ๑๓,๙๖๐
๓.๕ ๑๓,๐๘๐ ๓.๕ ๑๓,๖๑๐
๓ ๑๒,๗๓๐ ๓ ๑๓,๒๔๐
๒.๕ ๑๒,๓๘๐ ๒.๕ ๑๒,๘๘๐
๒ ๑๒,๐๔๐ ๒ ๑๒,๕๓๐
๑.๕ ๑๑,๗๕๐ ๑.๕ ๑๒,๒๒๐
๑ ๑๑,๔๗๐ ๑ ๑๑,๙๓๐

๑๑,๒๐๐ ๑๑,๖๕๐
๑๐,๙๑๐ ๑๑,๓๕๐
๑๐,๖๓๐ ๑๑,๐๖๐
๑๐,๓๕๐ ๑๐,๗๗๐
๑๐,๐๖๐ ๑๐,๔๗๐
๙,๗๙๐ ๑๐,๑๙๐
๙,๕๕๐ ๙,๙๔๐
๙,๓๒๐ ๙,๗๐๐
๙,๑๑๐ ๙,๔๘๐
๘,๘๗๐ ๙,๒๓๐
๘,๖๔๐ ๘,๙๙๐
๘,๔๓๐ ๘,๗๗๐
๘,๒๑๐ ๘,๕๔๐
๘,๐๐๐ ๘,๓๒๐
๗,๘๑๐ ๘,๑๓๐
๗,๖๓๐ ๗,๙๔๐

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



-๓-

ขั้น อันดับ คศ. ๒ ขั้น อันดับ คศ. ๒
บาท บาท

๒๐ ๓๒,๒๕๐ ๒๐ ๓๓,๕๔๐
๑๙.๕ ๓๑,๗๕๐ ๑๙.๕ ๓๓,๐๒๐
๑๙ ๓๑,๒๓๐ ๑๙ ๓๒,๔๘๐
๑๘.๕ ๓๐,๗๓๐ ๑๘.๕ ๓๑,๙๖๐
๑๘ ๓๐,๒๑๐ ๑๘ ๓๑,๔๒๐
๑๗.๕ ๒๙,๗๑๐ ๑๗.๕ ๓๐,๙๐๐
๑๗ ๒๙,๑๙๐ ๑๗ ๓๐,๓๖๐
๑๖.๕ ๒๘,๖๙๐ ๑๖.๕ ๒๙,๘๔๐
๑๖ ๒๘,๑๙๐ ๑๖ ๒๙,๓๒๐
๑๕.๕ ๒๗,๖๗๐ ๑๕.๕ ๒๘,๗๘๐
๑๕ ๒๗,๑๗๐ ๑๕ ๒๘,๒๖๐
๑๔.๕ ๒๖,๖๕๐ ๑๔.๕ ๒๗,๗๒๐
๑๔ ๒๖,๑๕๐ ๑๔ ๒๗,๒๐๐
๑๓.๕ ๒๕,๖๖๐ ๑๓.๕ ๒๖,๖๙๐
๑๓ ๒๕,๑๖๐ ๑๓ ๒๖,๑๗๐
๑๒.๕ ๒๔,๗๐๐ ๑๒.๕ ๒๕,๖๙๐
๑๒ ๒๔,๒๓๐ ๑๒ ๒๕,๒๐๐
๑๑.๕ ๒๓,๗๗๐ ๑๑.๕ ๒๔,๗๓๐
๑๑ ๒๓,๓๑๐ ๑๑ ๒๔,๒๕๐
๑๐.๕ ๒๒,๘๖๐ ๑๐.๕ ๒๓,๗๘๐
๑๐ ๒๒,๔๒๐ ๑๐ ๒๓,๓๒๐
๙.๕ ๒๑,๙๘๐ ๙.๕ ๒๒,๘๖๐
๙ ๒๑,๕๕๐ ๙ ๒๒,๔๒๐
๘.๕ ๒๑,๑๓๐ ๘.๕ ๒๑,๙๘๐
๘ ๒๐,๗๑๐ ๘ ๒๑,๕๔๐
๗.๕ ๒๐,๒๙๐ ๗.๕ ๒๑,๑๑๐
๗ ๑๙,๘๗๐ ๗ ๒๐,๖๗๐
๖.๕ ๑๙,๔๔๐ ๖.๕ ๒๐,๒๒๐
๖ ๑๙,๐๓๐ ๖ ๑๙,๘๐๐
๕.๕ ๑๘,๖๐๐ ๕.๕ ๑๙,๓๕๐
๕ ๑๘,๑๘๐ ๕ ๑๘,๙๑๐
๔.๕ ๑๗,๗๖๐ ๔.๕ ๑๘,๔๘๐
๔ ๑๗,๓๔๐ ๔ ๑๘,๐๔๐
๓.๕ ๑๖,๙๑๐ ๓.๕ ๑๗,๕๙๐
๓ ๑๖,๔๙๐ ๓ ๑๗,๑๕๐
๒.๕ ๑๖,๐๗๐ ๒.๕ ๑๖,๗๒๐
๒ ๑๕,๖๕๐ ๒ ๑๖,๒๘๐
๑.๕ ๑๕,๒๓๐ ๑.๕ ๑๕,๘๔๐
๑ ๑๔,๘๑๐ ๑ ๑๕,๔๑๐

๑๔,๔๖๐ ๑๕,๐๔๐
๑๔,๑๒๐ ๑๔,๖๙๐
๑๓,๗๗๐ ๑๔,๓๓๐
๑๓,๔๒๐ ๑๓,๙๖๐
๑๓,๐๘๐ ๑๓,๖๑๐
๑๒,๗๓๐ ๑๓,๒๔๐
๑๒,๓๘๐ ๑๒,๘๘๐
๑๒,๐๔๐ ๑๒,๕๓๐

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



-๔-

ขั้น อันดับ คศ. ๓ ขั้น อันดับ คศ. ๓
บาท บาท

๒๔ ๔๕,๖๒๐ ๒๔ ๔๗,๔๕๐
๒๓.๕ ๔๔,๘๗๐ ๒๓.๕ ๔๖,๖๗๐
๒๓ ๔๔,๑๓๐ ๒๓ ๔๕,๙๐๐
๒๒.๕ ๔๓,๓๘๐ ๒๒.๕ ๔๕,๑๒๐
๒๒ ๔๒,๖๓๐ ๒๒ ๔๔,๓๔๐
๒๑.๕ ๔๑,๘๙๐ ๒๑.๕ ๔๓,๕๗๐
๒๑ ๔๑,๑๔๐ ๒๑ ๔๒,๗๙๐
๒๐.๕ ๔๐,๔๐๐ ๒๐.๕ ๔๒,๐๒๐
๒๐ ๓๙,๖๔๐ ๒๐ ๔๑,๒๓๐
๑๙.๕ ๓๙,๐๒๐ ๑๙.๕ ๔๐,๕๙๐
๑๙ ๓๘,๓๙๐ ๑๙ ๓๙,๙๓๐
๑๘.๕ ๓๗,๗๖๐ ๑๘.๕ ๓๙,๒๘๐
๑๘ ๓๗,๑๓๐ ๑๘ ๓๘,๖๒๐
๑๗.๕ ๓๖,๕๑๐ ๑๗.๕ ๓๗,๙๘๐
๑๗ ๓๕,๘๘๐ ๑๗ ๓๗,๓๒๐
๑๖.๕ ๓๕,๒๕๐ ๑๖.๕ ๓๖,๖๖๐
๑๖ ๓๔,๖๓๐ ๑๖ ๓๖,๐๒๐
๑๕.๕ ๓๔,๐๐๐ ๑๕.๕ ๓๕,๓๖๐
๑๕ ๓๓,๓๗๐ ๑๕ ๓๔,๗๑๐
๑๔.๕ ๓๒,๗๔๐ ๑๔.๕ ๓๔,๐๕๐
๑๔ ๓๒,๑๒๐ ๑๔ ๓๓,๔๑๐
๑๓.๕ ๓๑,๕๒๐ ๑๓.๕ ๓๒,๗๙๐
๑๓ ๓๐,๙๒๐ ๑๓ ๓๒,๑๖๐
๑๒.๕ ๓๐,๓๔๐ ๑๒.๕ ๓๑,๕๖๐
๑๒ ๒๙,๗๖๐ ๑๒ ๓๐,๙๖๐
๑๑.๕ ๒๙,๒๑๐ ๑๑.๕ ๓๐,๓๘๐
๑๑ ๒๘,๖๕๐ ๑๑ ๒๙,๘๐๐
๑๐.๕ ๒๘,๐๙๐ ๑๐.๕ ๒๙,๒๒๐
๑๐ ๒๗,๕๕๐ ๑๐ ๒๘,๖๖๐
๙.๕ ๒๗,๐๑๐ ๙.๕ ๒๘,๑๐๐
๙ ๒๖,๔๙๐ ๙ ๒๗,๕๕๐
๘.๕ ๒๕,๙๖๐ ๘.๕ ๒๗,๐๐๐
๘ ๒๕,๔๕๐ ๘ ๒๖,๔๗๐
๗.๕ ๒๔,๙๓๐ ๗.๕ ๒๕,๙๓๐
๗ ๒๔,๔๑๐ ๗ ๒๕,๓๙๐
๖.๕ ๒๓,๘๙๐ ๖.๕ ๒๔,๘๕๐
๖ ๒๓,๓๗๐ ๖ ๒๔,๓๑๐
๕.๕ ๒๒,๘๕๐ ๕.๕ ๒๓,๗๗๐
๕ ๒๒,๓๓๐ ๕ ๒๓,๒๓๐
๔.๕ ๒๑,๘๑๐ ๔.๕ ๒๒,๖๙๐
๔ ๒๑,๓๐๐ ๔ ๒๒,๑๖๐
๓.๕ ๒๐,๗๗๐ ๓.๕ ๒๑,๖๑๐
๓ ๒๐,๒๖๐ ๓ ๒๑,๐๘๐
๒.๕ ๑๙,๗๓๐ ๒.๕ ๒๐,๕๒๐
๒ ๑๙,๒๒๐ ๒ ๑๙,๙๙๐
๑.๕ ๑๘,๖๙๐ ๑.๕ ๑๙,๔๔๐
๑ ๑๘,๑๘๐ ๑ ๑๘,๙๑๐

๑๗,๗๖๐ ๑๘,๔๘๐
๑๗,๓๔๐ ๑๘,๐๔๐
๑๖,๙๑๐ ๑๗,๕๙๐
๑๖,๔๙๐ ๑๗,๑๕๐
๑๖,๐๗๐ ๑๖,๗๒๐
๑๕,๖๕๐ ๑๖,๒๘๐
๑๕,๒๓๐ ๑๕,๘๔๐
๑๔,๘๑๐ ๑๕,๔๑๐
๑๔,๔๖๐ ๑๕,๐๔๐
๑๔,๑๒๐ ๑๔,๖๙๐
๑๓,๗๗๐ ๑๔,๓๓๐
๑๓,๔๒๐ ๑๓,๙๖๐
๑๓,๐๘๐ ๑๓,๖๑๐
๑๒,๗๓๐ ๑๓,๒๔๐
๑๒,๓๘๐ ๑๒,๘๘๐
๑๒,๐๔๐ ๑๒,๕๓๐

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



-๕-

ขั้น อันดับ คศ. ๔ ขั้น อันดับ คศ. ๔
บาท บาท

๒๐ ๔๘,๖๐๐ ๒๐ ๕๐,๕๕๐
๑๙.๕ ๔๗,๘๕๐ ๑๙.๕ ๔๙,๗๗๐
๑๙ ๔๗,๑๑๐ ๑๙ ๔๙,๐๐๐
๑๘.๕ ๔๖,๓๖๐ ๑๘.๕ ๔๘,๒๒๐
๑๘ ๔๕,๖๒๐ ๑๘ ๔๗,๔๕๐
๑๗.๕ ๔๔,๘๗๐ ๑๗.๕ ๔๖,๖๗๐
๑๗ ๔๔,๑๓๐ ๑๗ ๔๕,๙๐๐
๑๖.๕ ๔๓,๓๘๐ ๑๖.๕ ๔๕,๑๒๐
๑๖ ๔๒,๖๓๐ ๑๖ ๔๔,๓๔๐
๑๕.๕ ๔๑,๘๙๐ ๑๕.๕ ๔๓,๕๗๐
๑๕ ๔๑,๑๔๐ ๑๕ ๔๒,๗๙๐
๑๔.๕ ๔๐,๔๐๐ ๑๔.๕ ๔๒,๐๒๐
๑๔ ๓๙,๖๕๐ ๑๔ ๔๑,๒๔๐
๑๓.๕ ๓๘,๙๐๐ ๑๓.๕ ๔๐,๔๖๐
๑๓ ๓๘,๑๕๐ ๑๓ ๓๙,๖๘๐
๑๒.๕ ๓๗,๔๔๐ ๑๒.๕ ๓๘,๙๔๐
๑๒ ๓๖,๗๒๐ ๑๒ ๓๘,๑๙๐
๑๑.๕ ๓๖,๐๓๐ ๑๑.๕ ๓๗,๔๘๐
๑๑ ๓๕,๓๖๐ ๑๑ ๓๖,๗๘๐
๑๐.๕ ๓๔,๖๘๐ ๑๐.๕ ๓๖,๐๗๐
๑๐ ๓๓,๙๙๐ ๑๐ ๓๕,๓๕๐
๙.๕ ๓๓,๓๓๐ ๙.๕ ๓๔,๖๗๐
๙ ๓๒,๖๘๐ ๙ ๓๓,๙๙๐
๘.๕ ๓๒,๐๒๐ ๘.๕ ๓๓,๓๑๐
๘ ๓๑,๓๗๐ ๘ ๓๒,๖๓๐
๗.๕ ๓๐,๗๒๐ ๗.๕ ๓๑,๙๕๐
๗ ๓๐,๐๗๐ ๗ ๓๑,๒๘๐
๖.๕ ๒๙,๔๐๐ ๖.๕ ๓๐,๕๘๐
๖ ๒๘,๗๕๐ ๖ ๒๙,๙๐๐
๕.๕ ๒๘,๑๐๐ ๕.๕ ๒๙,๒๓๐
๕ ๒๗,๔๕๐ ๕ ๒๘,๕๕๐
๔.๕ ๒๖,๘๐๐ ๔.๕ ๒๗,๘๘๐
๔ ๒๖,๑๕๐ ๔ ๒๗,๒๐๐
๓.๕ ๒๕,๕๐๐ ๓.๕ ๒๖,๕๒๐
๓ ๒๔,๘๖๐ ๓ ๒๕,๘๖๐
๒.๕ ๒๔,๒๓๐ ๒.๕ ๒๕,๒๐๐
๒ ๒๓,๕๙๐ ๒ ๒๔,๕๔๐
๑.๕ ๒๒,๙๖๐ ๑.๕ ๒๓,๘๘๐
๑ ๒๒,๓๓๐ ๑ ๒๓,๒๓๐

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



-๖-

ขั้น อันดับ คศ. ๕ ขั้น อันดับ คศ. ๕
บาท บาท

๑๙ ๖๑,๘๖๐ ๑๙ ๖๔,๓๔๐
๑๘.๕ ๖๐,๘๓๐ ๑๘.๕ ๖๓,๒๗๐
๑๘ ๕๙,๘๐๐ ๑๘ ๖๒,๒๐๐
๑๗.๕ ๕๘,๗๘๐ ๑๗.๕ ๖๑,๑๔๐
๑๗ ๕๗,๗๕๐ ๑๗ ๖๐,๐๖๐
๑๖.๕ ๕๖,๗๓๐ ๑๖.๕ ๕๙,๐๐๐
๑๖ ๕๕,๗๑๐ ๑๖ ๕๗,๙๔๐
๑๕.๕ ๕๔,๖๗๐ ๑๕.๕ ๕๖,๘๖๐
๑๕ ๕๓,๖๕๐ ๑๕ ๕๕,๘๐๐
๑๔.๕ ๕๒,๖๓๐ ๑๔.๕ ๕๔,๗๔๐
๑๔ ๕๑,๖๒๐ ๑๔ ๕๓,๖๙๐
๑๓.๕ ๕๐,๖๐๐ ๑๓.๕ ๕๒,๖๓๐
๑๓ ๔๙,๖๐๐ ๑๓ ๕๑,๕๙๐
๑๒.๕ ๔๘,๕๘๐ ๑๒.๕ ๕๐,๕๓๐
๑๒ ๔๗,๕๗๐ ๑๒ ๔๙,๔๘๐
๑๑.๕ ๔๖,๕๗๐ ๑๑.๕ ๔๘,๔๔๐
๑๑ ๔๕,๕๖๐ ๑๑ ๔๗,๓๙๐
๑๐.๕ ๔๔,๕๖๐ ๑๐.๕ ๔๖,๓๕๐
๑๐ ๔๓,๕๖๐ ๑๐ ๔๕,๓๑๐
๙.๕ ๔๒,๕๗๐ ๙.๕ ๔๔,๒๘๐
๙ ๔๑,๕๗๐ ๙ ๔๓,๒๔๐
๘.๕ ๔๐,๕๙๐ ๘.๕ ๔๒,๒๒๐
๘ ๓๙,๖๐๐ ๘ ๔๑,๑๙๐
๗.๕ ๓๘,๖๓๐ ๗.๕ ๔๐,๑๘๐
๗ ๓๗,๖๗๐ ๗ ๓๙,๑๘๐
๖.๕ ๓๖,๗๑๐ ๖.๕ ๓๘,๑๘๐
๖ ๓๕,๗๘๐ ๖ ๓๗,๒๒๐
๕.๕ ๓๔,๘๔๐ ๕.๕ ๓๖,๒๔๐
๕ ๓๓,๙๓๐ ๕ ๓๕,๒๙๐
๔.๕ ๓๓,๐๒๐ ๔.๕ ๓๔,๓๕๐
๔ ๓๒,๑๒๐ ๔ ๓๓,๔๑๐
๓.๕ ๓๑,๓๓๐ ๓.๕ ๓๒,๕๙๐
๓ ๓๐,๕๔๐ ๓ ๓๑,๗๗๐
๒.๕ ๒๙,๗๖๐ ๒.๕ ๓๐,๙๖๐
๒ ๒๘,๙๘๐ ๒ ๓๐,๑๔๐
๑.๕ ๒๘,๒๒๐ ๑.๕ ๒๙,๓๕๐
๑ ๒๗,๔๕๐ ๑ ๒๘,๕๕๐

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  







 
 
 
 
 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ  สายงานบริหารสถานศกึษา 

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

วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

อางถึง    (1) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
             (2) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2548 
             (3) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 2 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
             (4) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/852 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 
             (5) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/900 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 
 
สิ่งที่สงมาดวย (1) หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

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

 

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

 

ก.ค.ศ.ไดพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะดังกลาวแลวเห็นวาเพ่ือใหการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงมีมติ ดังน้ี 

1. ยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   
ตามหนังสือที่อางถึง (1) - (5)  

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

เลื่อนวิทยฐานะ ตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมน้ี โดยใหถือปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
3. สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ  

ตามหนังสือที่อางถึง (1) และ (2) และอยูในระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 

 
หลักเกณฑ 

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

เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 

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

   ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ

การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา 
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

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

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง 
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

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

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

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

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

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

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา
ชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กอนที่จะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา   
  3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม  จรยิธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  และดานที่ 3  
คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับ 
การประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน 
และผูบรหิารสถานศกึษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  
โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
 4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑและคณะกรรมการมีความเห็นวา       
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการ 
ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน 
นับแตวันที่ไดรับแจง 
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  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว  ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจง
รายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ
ประเมินตอไป 
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร             
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศกึษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
  4.5  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา 
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ           
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ 
และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพื ่อแจงผู ขอรับ 
การประเมินทราบ  

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

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

 
หลักเกณฑ 

1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผู อํานวยการชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ  
ตอไปนี้ 

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

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

   ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

4. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

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

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

รอยละ 70 
   กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 

ชุดที่ 1   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

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

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย  และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมิน ยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสง 
คําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  และผลงานทางวิชาการ   จํานวน  4  ชุด  ตอผูบั งคับบัญชาชั้นตน 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณี ผูที่ จะ เกษียณอายุราชการใหยื่นคํ าขอพรอมทั้ งผลการปฏิบัติ งาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

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

ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3  เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 

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

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา 
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  

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

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง ตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือ        
สงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   
  5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการพิจารณา
และขอสังเกตของคณะกรรมการใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
      กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนา
กอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง 
จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

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

____________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

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

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษายอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

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

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณา

จากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น โดยคํานึงถึงปริมาณ 
คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  

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

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

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

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

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

4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้  
4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

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

รอยละ 75  
กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1 

มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

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

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

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

6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จะตอง
ผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

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

เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย  
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วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย  

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

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา 
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา 
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

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

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

ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง  
ผลการประเมินดานที ่1 ดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที ่1 ใหคณะกรรมการชดุที ่2 
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

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

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

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

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

6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  
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6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสง
เกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

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

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

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

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

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

 
________________________________  
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  

_________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

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

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษา ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก  
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ  

การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

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

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

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง  
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย  

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

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

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65  
5.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย

ไมต่ํากวารอยละ 65  
5.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  

ไมต่ํากวารอยละ 65  
กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวา  

ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 
ไมเกิน 3 เดือน  

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

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

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

วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

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

กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน  

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

3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 
คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม 
จํานวน 1 คน และผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3  
4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวา 

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

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

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

4.5 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลา
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

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

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

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

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

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

 
 

_________________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  

_______________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

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

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่  2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่   

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

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

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากผลการพัฒนาที่ เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น  
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง
ดวยก็ได  

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

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

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

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

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

4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้  
4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

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

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

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

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

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด  

6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

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

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย  
 

 

- 30 - 



วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมิน ยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลา
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

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

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

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

เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที ่2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  

5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือสง
เกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

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

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

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

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

 

_____________________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  

_______________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

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

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษา ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

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

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน 
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณา

จากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึงปริมาณ 
คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  

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

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

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

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

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  
4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

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

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

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

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

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

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

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

สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมี
กรรมการประเมินสามคน  

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

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

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต  
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

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

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

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

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

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

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

6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ใหคณะกรรมการชุดที ่2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  

6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนดหรือ 
สงเกินเวลาที่กําหนด ถอืวาสละสิทธิ์  

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

7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว

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

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

________________________________ 
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หลักเกณฑและวิธีการ  
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  

______________________________ 
 

หลักเกณฑ  
1. ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้  

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

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษา ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้  

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

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

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน 
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  

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

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

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

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

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80  
4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน  

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

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

รอยละ 80  
กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1 

มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาได ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  

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

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

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

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

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

วิธีการ  
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

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

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

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

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

ประเมิน  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

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

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

โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ
การประเมินไวในแบบประเมินดวย  

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

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

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

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

4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ให ก.ค.ศ. ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1  

4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลา
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

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

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

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

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

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

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

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ใหคณะกรรมการชุดที ่2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได  

5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด  
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ 

5.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยู
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  และ
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงตั้งเปน
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ได ตองเปนผูที่ไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ขั้น  

เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  

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

 

_______________________________ 
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ก.ค.ศ. 1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
ทุกตําแหนง 

 
 

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

 

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

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

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

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง ที่สําคญั ดังนี ้

วัน เดือน ป ตําแหนง 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
....................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

                               บางสวน ดังนี ้
 

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

    
    
    

 

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

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

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

พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ  ดังนี้ 
สายงานการสอน 

1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบ
ของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ 

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

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

2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
3) ขอมูลอ่ืน  ๆไดแก ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 

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

สายงานนิเทศการศึกษา 
1) ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

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

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

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

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

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

 วันที่ ........ เดอืน..................... พ.ศ. ......... 
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ก.ค.ศ. 1/1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ  (ทุกตําแหนง) 

 
                                ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ..................................................................................... 

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

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

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

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

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

วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

                                 บางสวน ดังนี ้
 

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

    
    
    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูล

เกี่ยวกับปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

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

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศกึษา และหนวยงาน  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 

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

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

 
 

การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

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

2. ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
      และรวบรวมเอกสารหลักฐานอางองิไวท่ีสถานที่ปฏิบตัิงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  ดงันี ้

1.  การมีวินัย  
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และแบบแผน

อันดีงามของสังคม  
(ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาผูอ่ืน)  
1.2  การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 
และผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ดี)                  

1.3  การตรงตอเวลา  การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        
1.4  ความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต การรักษา ผลประโยชนของทางราชการ 

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

ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ)                 
2. การประพฤติปฏบิัตตินเปนแบบอยางทีด่ี 

2.1 ความอุตสาหะ ขยัน  อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  
คุมคา มีประสิทธิภาพ 

(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน  
และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได)              

2.2 การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติ

ตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน) 
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง 
ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และวางตัวเปนกลางทางการเมือง 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวม
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม 
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  

และส่ิงแวดลอม) 
3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กจิกรรม  ทีแ่สดงถึงการดํารงชวีิตตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง)   

3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงค 

และเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 
3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  

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

และตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)        
3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 

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

4.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  
4.1 การเปนสมาชิกท่ีด ีสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชพีและทางวิชาการอยางสรางสรรค 

(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการ การนํามา 
ปรับใชใหเกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน      
โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกลาวดวย ) 

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

ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
การศึกษา การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และการมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืน)         

4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน 

ชุมชน  สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบงั หวังสิง่ตอบแทน  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส  ถายทอดความรูหรือสงเสรมิการแสวงหาความรู

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง  โดยมีผลงาน
ปรากฏอยางตอเนื่อง)      

5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
เทาเทียมกัน 

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

งานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได )      
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

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

5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวม    

อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง) 
           

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

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

         ผูบังคับบัญชา 
 

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

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

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

แบบรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

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

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3)  
ใหรายงานขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ 

การพิจารณา เชน ขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ มีหัวขอที่ตองรายงาน ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- 64 - 



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

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

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

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

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

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

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

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับคร ู
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

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

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

2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ

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

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

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

2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

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

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

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

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

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

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

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร คร้ังสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ 
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 

ผลการประเมนิภายนอก มาตรฐานที่ 14  สถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังสุดทาย ทุกตัวบงชี ้

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

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

                                   และผลที่เกิดขึ้น  
5.4 ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
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6. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
มีจํานวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

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

                                   วัฒนธรรม/สังคม 
ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เส่ียงภยั  ตามประกาศ 

                                   ของหนวยงานราชการ เปนตน 
มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

                                  อยางนอย 1 รายการ 
 

                 มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 
 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 

 

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

ตําแหนง......................................................... 

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

 

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

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

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ  (สายงานบริหารสถานศึกษา) 

 

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

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กํ าหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ                    

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับคร ู
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

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

2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ

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

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

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

2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

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

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

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

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

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

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

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร ครั้งสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ 
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 

ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังสุดทาย ทุกตัวบงชี ้

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

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
มีจํานวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

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

                                   วัฒนธรรม/สังคม 
ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เส่ียงภยั  ตามประกาศ 

                                   ของหนวยงานราชการ เปนตน 
มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

                                  อยางนอย 1 รายการ 
มีการจัดการเรยีนการสอน 2 ระดับขึ้นไป                                   

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

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

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

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

(ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

4. งานวิจัยหรอืวิทยานพินธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึง่ของการศกึษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตร  
    หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

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

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

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

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

(สําหรบัทุกตําแหนงและทุกวทิยฐานะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจงการประเมนิดานที่ 1   
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
การประเมินดานที่  1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  

มีองคประกอบการประเมิน  เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
1. องคประกอบการประเมิน 
    การประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

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

2. เกณฑการใหคะแนน 
กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4   

ระดับ 3 ระดับ 2  และระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

 

3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1 ผูที่ผานการประเมินดานที่ 1 จะตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

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

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

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

4.2 ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ 
เอกสาร หลักฐาน  แหลงขอมูลที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เชน ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีสวนรวม    
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนตน รวมทั้งใชวิธีการประเมิน 
ในรูปแบบตาง ๆ  ที่เหมาะสม  เชน  การสังเกต การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน  
ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ  และผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนนตามพฤติกรรม 
และหรือหลักฐานรองรอยที่ปรากฏในแตละตัวบงชี ้ โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับหลักฐาน รองรอย  และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะทอนพฤติกรรม
การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก
การประเมินดานที่ 1 (ก.ค.ศ. 4) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนน
ลงในตารางทายแบบ ก.ค.ศ.4 พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย 

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
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  4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.5       
ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่1) และหรือครั้งที่ 3 
(หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 2)  แลวแตกรณี 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย 
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คําอธิบายตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
 
 

   ในการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ไดกําหนดรายการประเมินเปน 5 ตอน ๆ ละ 5 ตัวบงชี้ และในแตละตัวบงชี้ มีเกณฑการใหคะแนน 
ตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอย โดยกําหนดใหผูขอรับการประเมินรายงาน
พฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวม
เอกสารหลักฐานอางอิงไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินดังนี้ 
    ตอนที่ 1  การมีวินัย  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้ 1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับ       
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม                   
การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ตัวบงชี้  1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษา
และเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี                  

ตัวบงชี้ 1.3 การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ
และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง    

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

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

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

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

  ตัวบงชี้ 2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลางทางการเมือง หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิ
และหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ     
การเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย        

  ตัวบงชี้ 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  หมายถึง     
การมีกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 

ตอนที่ 3  การดํารงชวีิตอยางเหมาะสม  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   
       ตัวบงชี้ 3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  

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

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

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

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

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

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส  

ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน  

และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยองโดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง  
ตัวบงชี้ 5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ เต็มความสามารถ             

ตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน  หมายถึง  การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ  
เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย      

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

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

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

ตอนที่ 1 การมีวินัย 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

1. การมีวินัย 
    (20 คะแนน) 

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

  ระดับ 4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ   
กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และ  
แบบแผนอนัดีงามของสังคมเปนแบบอยางที่ดี   
และเปนผูนําในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่น 
ในดานนี้     

  ระดับ 3   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ        
กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน   
อันดีงามของสงัคมเปนแบบอยางที่ดีและ 
มีสวนรวมในการเสริมสรางพฒันาผูอื่น 
ในดานนี้ 

  ระดับ 2   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
อันดีงามของสงัคมเปนแบบอยางที่ดี  

  ระดับ 1   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ    
                กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
                 อันดีงามของสังคม 

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

 1.2 การรักษาและเสริมสรางวินยั 
      ในตําแหนงหนาที่ราชการ  
      การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
      แบบแผนของทางราชการ 
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น 
มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี

  ระดับ 3   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย   
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

                 และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น      
  ระดับ 2   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 

หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
             ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   

  ระดับ 1   ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  
 
 
 

 

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

 1.3  การตรงตอเวลา การอุทศิเวลา  
       ใหแกทางราชการและผูเรียน 
       อยางตอเนื่อง (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ     
มอบหมายไดสําเร็จ และอุทศิเวลา 

                 อยางตอเนื่อง     
  ระดับ 3   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ  

มอบหมายไดสําเร็จ และอุทศิเวลา                   
  ระดับ 2   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ  

มอบหมาย     
  ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกติ                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1.4  ความซื่อสัตย สุจริต 
       ในการปฏบิัติหนาที ่
       การรักษาผลประโยชน 
       ของทางราชการ   
       และไมมผีลประโยชนทับซอน 
       (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
ไมมีผลประโยชนทับซอน 

                 และไดรับการยกยอง ชมเชย            
  ระดับ 3   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

รักษาผลประโยชนของทางราชการ   
  ระดับ 2   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต     
  ระดับ 1   ไมเคยถูกลงโทษ                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ําใจ   
       เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน   
       องคกร และชุมชน (4 คะแนน) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

2. การประพฤติปฏบิัตติน   
    เปนแบบอยางที่ด ี 
    (20 คะแนน) 

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

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

  ระดับ 1   ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง             
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม   
      จริยธรรม  มีความศรัทธา  
      และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยาง  
ที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม  
เสริมสรางพัฒนาผูอื่น 

  ระดบั 3   ยดึมั่นในคณุธรรม จริยธรรม มคีวามศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย 

  ระดับ 2   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา   
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ด ี

  ระดบั 1   ยดึมั่นในคณุธรรม จริยธรรม มคีวามศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
 
 
 
 
 

 

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

 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  
      ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกตอง  
      เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย และ 
มีการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 

  ระดับ 3   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิตธิรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย 

  ระดับ 2   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 
  ระดับ 1   ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมกีรณถีูกลงโทษ   

หรือวากลาวตกัเตือนในดานนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง  
      ระบอบประชาธิปไตยอันมี   
      พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    
      และวางตวัเปนกลาง 
      ทางการเมือง (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
มีสวนรวมสงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่ 
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง วางตัวเปนกลาง 
ทางการเมือง และการวางรากฐาน 
ระบอบประชาธิปไตย       

  ระดับ 3   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่  
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และวางตวั 
เปนกลางทางการเมือง                          

  ระดับ 2   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
และสงเสริม สนับสนุน  กิจกรรมที่เกี่ยวของ  
กับการเลือกตัง้ 

  ระดับ 1   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

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

                 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษ  
      วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวนมากกวา  8  กิจกรรม             

  ระดับ 3   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน7-8 กิจกรรม                  

  ระดับ 2   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 5-6 กิจกรรม                  

  ระดับ 1   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  

จํานวน 3-4 กิจกรรม 
 
 
 

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

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

3.  การดํารงชวีิต 
     อยางเหมาะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทาง 
      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
6 พฤติกรรม/กจิกรรมขึ้นไป                  

  ระดับ 3   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง  
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
5 พฤติกรรม/กจิกรรม                              

  ระดับ 2   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
4 พฤติกรรม/กจิกรรม             

  ระดับ 1   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
3 พฤติกรรม/กจิกรรม                 
 
 
 
 

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

 

 

- 96 - 



 

 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 3.2  การละเวนอบายมุขและ 
       สิ่งเสพติด  (4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา      
รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 
อยางตอเนื่อง   

  ระดับ 3   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา 
ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 

  ระดับ 2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีสวนรวม  
ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้    

  ระดับ 1  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน 
อบายมุขและสิ่งเสพติด          
 
 
 

 
 

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

 3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสาร 
      สวนบุคคลและของทางราชการ  
      ใหเปนไปดวยความถูกตอง  
      (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม   
และสามารถพัฒนาผูอื่นจนไดผลงาน 
เปนที่ประจกัษอยางตอเนื่อง                     

  ระดับ 3   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  
เกิดประโยชนตอราชการ และสามารถ  
ใหคําแนะนําผูอื่น                            

  ระดับ 2   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง  
เกิดประโยชนตอทางราชการ     

  ระดับ 1   ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง        
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  3.4  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี    
        เหมาะสมกับสถานภาพและ  
        ตําแหนงหนาที ่(4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4  ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ  
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ ไดรับ 
การยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม     
เสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี ้

  ระดับ 3   ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ และม ี
สวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้  

  ระดับ 2   ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ 

  ระดับ 1   ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
ตําแหนงหนาที่   

 
 
 
 
 
 

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

 3.5 การประหยัด มัธยัสถ  อดออม 
      (4 คะแนน) 

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

  ระดับ 3   มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน   
และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น 

                ในดานนี้    
  ระดับ 2   มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   

และมีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน  
  ระดับ 1   มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

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

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

4.  ความรักและศรัทธา 
     ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  การเปนสมาชิกที่ดี สนบัสนุน 
       หรือรวมกิจกรรมของวชิาชีพ 
       และทางวชิาการอยางสรางสรรค 
       (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม 
รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้   

  ระดับ 3   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
และไดรับการยกยอง ชมเชย                  

  ระดับ 2   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี    
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถนํามาปรับใชได 

  ระดับ 1   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี   
เขารวมกิจกรรม 2 พฤติกรรม 
 
 

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

 4.2 การศึกษา คนควา ริเริ่ม     
       สรางสรรคความรูใหม ๆ  
       มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ    
       (4 คะแนน) 

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

สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ        

 
 
 
 
 
  

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

 4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวชิาการ 
      ในวงการวชิาชีพ  (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มบีทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
                  ในระดบัจังหวัด/เขตพื้นทีก่ารศึกษา    

และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น  

                 และมีผลงานปรากฏ                
  ระดับ 3   มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
                  ในระดบัจังหวัด/เขตพื้นทีก่ารศึกษา   

และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น            

  ระดับ 2   มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา  

  ระดับ 1   มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ  
ในระดบัสถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 

 
 

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

 4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศกัดิ์ศรี 
      แหงวิชาชพี  และการยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติ   (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  
อยางตอเนื่องเกิดผลดี  เปนที่ยอมรับและ 

                  มีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้  
  ระดับ 3   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   

อยางตอเนื่องเกิดผลดี    
  ระดับ 2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม    

อยางตอเนื่อง     
  ระดับ 1   จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี    
       แกผูเรียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

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

แกผูเรยีน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนทีป่รากฏ 
  ระดับ 2   เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี  

แกผูเรียน ชุมชน สังคม        
  ระดับ 1   มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน   

การปลูกจิตสํานึกที่ดแีกผูเรียน ชุมชน สังคม  
                 ตั้งแต 3-4  ครั้ง/กิจกรรม 

 
 
 
 

 
 

 

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

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

5.  ความรับผดิชอบ 
     ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู   
       หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
       โดยไมบดิเบือน ปดบัง  
       หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4    เอาใจใส ถายทอดความรูหรอืสงเสริม  
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  

                  ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี  
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 

  ระดับ 3   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน   
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี 

                  ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
  ระดับ 2   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 

การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน      
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลด ี
ตองานในหนาที่          

  ระดับ 1   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม     
การแสวงหาความรู  โดยไมบิดเบือน    
ปดบัง  หวังสิ่งตอบแทน          
 

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

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

  ระดับ 4   จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/  
กิจกรรม  ขึ้นไป        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 5.3 การศึกษา คนควา ริเริ่ม    
       สรางสรรคความรูใหม  
       นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
      ในหนาที ่ (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   ศึกษา คนควา ริเริ่ม  สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน   

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

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

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
       ของวิชาชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
       ของวิชาชีพ (4 คะแนน) 

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

ระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา       
  ระดับ 2   ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ   

ของวิชาชีพ                        
  ระดับ 1   ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤต ิ

ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ    
 
 
 
 
 
 
 

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

 5.5 การมจีิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุงประโยชนสวนรวม  
      (4 คะแนน) 

 

  ระดับ 4   ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ   
จนสําเร็จ  เกดิประโยชนตอสวนรวม  
และไดรับการยกยอง  

  ระดับ 3   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ  
จนสําเร็จ  เกดิประโยชนตอสวนรวม              

  ระดับ 2   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
แกสวนรวมอยางทุมเท  และเสียสละ 

  ระดับ 1   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
แกสวนรวม   
 
 

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

 

 

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

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

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

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

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.1 การมีวินยั 
      ในตนเอง ยอมรับ  
      และถือปฏิบัติตาม   
      กฎ กติกา  มารยาท  
      ขนบธรรมเนียม     
      และแบบแผน 
      อันดีงามของสังคม 
      (4 คะแนน) 

 4 มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําใน         
การเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้              

3 มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เปนแบบอยางที่ดี และมีสวนรวม  
ในการเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้         

2 
 
 
 

มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เปนแบบอยางที่ดี    

1 
 

มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม   
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.2 การรักษาและ  
      เสริมสรางวินัย  
      ในตําแหนงหนาที ่
      ราชการ การปฏิบัติ 
      ตามกฎหมาย 
      ระเบียบแบบแผน 
      ของทางราชการ 
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

 4 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 
มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี     

3 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 

2 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

1 ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  
 

1.3 การตรงตอเวลา  
       การอุทิศเวลา  
       ใหแกทางราชการ  
        และผูเรียน 
        อยางตอเนื่อง 
        (4 คะแนน) 

 4 ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิเวลา 
อยางตอเนื่อง           

3 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิเวลา                

2 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย     

1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.4 ความซื่อสัตย   
       สุจริตในการ   
       ปฏิบัติหนาที่  
       การรักษา 
         ผลประโยชน 
         ของทางราชการ   
       และไมม ี
       ผลประโยชน 
       ทับซอน 
       (4 คะแนน) 

 4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
 ไมมีผลประโยชนทับซอน   
  และไดรับการยกยอง ชมเชย            

 

3   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 รักษาผลประโยชนของทางราชการ   

 

2  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  

    1   ไมเคยถูกลงโทษ                         
 

1.5 การรักษา 
ความสามัคคี 
มีน้ําใจ 
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ตอเพื่อนรวมงาน  

       องคกร และชุมชน   
        (4 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
ไดอยางราบรืน่และประสบความสําเร็จ 
จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 
หรือองคกร ที่เกี่ยวของ                    

3 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
ไดอยางราบรืน่และประสบความสําเร็จ     

2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จ 

   1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได      
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (20 คะแนน)   
 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

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

 4 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่
ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน  
และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได           

3 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่   
ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน              

2 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  
มีหลักฐานที่ปรากฏ เปนที่ยอมรับ                

1 ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง  
 

 

2.2  การยึดมั่น 
       ในคุณธรรม   
       จริยธรรม   
       มีความศรัทธา 
       และปฏิบัติตน 
       ตามหลักศาสนา 
       (4 คะแนน) 

 4 ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน  
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี  
ไดรับการยกยองชมเชย และมีสวนรวม  
เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน  

3 ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี  
ไดรับการยกยองชมเชย  

2 ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ด ี

1  ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา           
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2.3 การยึดมั่นในหลัก
นิติธรรม  ยืนหยัด  
กระทําในสิ่งที่
ถูกตอง เปนธรรม 

      และชอบดวย  
      กฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 4 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลักนิติธรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย มีการรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลักนิติธรรม  
และไดรับการยกยอง ชมเชย                        

2 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลกันิติธรรม          

1 ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณี 
ถูกลงโทษ หรือวากลาวตกัเตอืน 
ในดานนี้                     

 
2.4 การยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย 

       ทรงเปนประมุข  
       และวางตวัเปนกลาง 
       ทางการเมือง 
       (4 คะแนน) 

 4 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 

 วางตัวเปนกลางทางการเมืองและ 
 การวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย    

3 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีสวนรวมสงเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การเลือกตั้ง และวางตวัเปนกลาง 
ทางการเมือง 

2 ใชสิทธิหนาทีต่ามระบอบประชาธิปไตย 
และสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง            

1 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤตกิรรมท่ีแสดงลักษณะตวับงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2.5 การมีสวนรวม 
       อนุรักษ 
      วัฒนธรรมไทย 
      และสิ่งแวดลอม 
      (4 คะแนน) 
 
 

 4 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 

1 

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวนมากกวา 8  กิจกรรม          
    

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน  7-8 กิจกรรม    
     

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน  5-6 กิจกรรม   
                

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

 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

3.1  การดํารงชีวิต  
       ตามแนวทาง 
       หลักปรัชญา   
       เศรษฐกิจพอเพียง 
       (4 คะแนน) 

 4  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
 6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป               

3 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช    

 5 พฤติกรรม/กิจกรรม                     

2  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
 4 พฤติกรรม/กิจกรรม 

1 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
3 พฤติกรรม/กจิกรรม                       

 
3.2 การละเวนอบายมุข 
      และสิ่งเสพติด 
      (4 คะแนน) 

 
 
 

4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเปนผูนํารณรงคและเสรมิสราง 
ผูอ่ืนในดานนีอ้ยางตอเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเปนผูนําในการรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

  2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
มีสวนรวมในการรณรงคและ
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 
3.3 การใชหรือ  

ใหขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลและ 

       ของทางราชการ 
       ใหเปนไปดวย 
       ความถูกตอง  
       (4 คะแนน) 

 4 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง 
เหมาะสมและสามารถพัฒนาผูอ่ืน
จนไดผลงานเปนที่ประจกัษ 
อยางตอเนื่อง     

3 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง 
เหมาะสมเกิดประโยชนตอราชการ 
และสามารถใหคําแนะนําผูอ่ืน            

2 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง 
เกิดประโยชนตอทางราชการ 

1 ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง          
 

3.4 การดํารงตน  
      เปนแบบอยางที่ดี  

         เหมาะสมกับ  
         สถานภาพและ 
         ตําแหนงหนาที ่
         (4 คะแนน) 

 
 

4 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม 
เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้

3 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที ่
และมีสวนรวม เสริมสรางพัฒนา
ผูอ่ืนในดานนี ้
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

 

 
 

 

 2 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที ่      

1 ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่ 

 
 

3.5  การประหยัด   
       มัธยัสถ อดออม 
       (4 คะแนน) 

 

 
 

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

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน 
และมีสวนรวมรณรงคและ
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลตอการดํารงชวีิตอยางชัดเจน     

1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 120 - 



 

 

ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน)  
 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

 

4.1 การเปนสมาชิกที่ด ี   
      สนับสนุนหรือรวม 
      กิจกรรมของวิชาชีพ 
      และทางวชิาการ  
      อยางสรางสรรค 
      (4 คะแนน) 

 

 
 

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

3  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
 เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
และไดรับการยกยอง ชมเชย               

2 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถนาํมาปรับใชได 

1 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม                
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

4.2 การศึกษา คนควา 
ริเร่ิม  สรางสรรค 
ความรูใหม ๆ    

      มาใชพัฒนางาน 
      ในวิชาชพี 
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวตักรรมในการพฒันา 
งานในวิชาชีพจนสําเร็จ และ 
เปนตัวอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จ   

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชีพ               

1 มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเร่ิม 
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ 

 

4.3  การมีบทบาท 
       เปนผูนาํทางวชิาการ 
       ในวงการวิชาชีพ  
       (4 คะแนน) 
 
 
 

 4 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา  
มีสวนรวมในการพัฒนาเสรมิสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน  
และมีผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง 
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน   

2 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

1 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ ในระดับ
สถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน 
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

4.4 การรักษาชื่อเสียง  
ปกปองศักดิ์ศรี 
แหงวิชาชีพและ 
การยกยอง 
เชิดชูเกยีรต ิ

      (4 คะแนน) 
 
 
 
 

 4 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/ 
กิจกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 
เปนที่ยอมรับและมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้                    

3 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/ 
กิจกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 

2 จํานวน 3 พฤตกิรรม/โครงการ/ 
กิจกรรม  อยางตอเนื่อง        

1 จํานวน 2 พฤตกิรรม/โครงการ 
กิจกรรม 

 
4.5  การเสริมสราง 
       ปลูกจิตสํานึกที่ด ี
       แกผูเรียน ชุมชน  
       สังคม  
       (4 คะแนน) 

 4 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจติสํานกึที่ดีแกผูเรยีน ชุมชน  
สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏและ 
ไดรับการยกยอง ชมเชย 

3 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน  
สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ 

2 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม             

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

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

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

 4        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน เกิดผลดี 
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง  
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 
 

3        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน เกิดผลดี 
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 

 

2        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน และเกิดผลด ี
ตองานในหนาที่     
 

1        เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน 
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            

 

- 124 - 



 

 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

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

 4  จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/   
 กิจกรรม ขึ้นไป           

3 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/กิจกรรม                

2 จํานวน 3 พฤตกิรรม/โครงการ/กิจกรรม                

1 จํานวน 2 พฤตกิรรม/โครงการ/กิจกรรม                
 

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

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหนาทีจ่นสําเร็จและเปน 
ตัวอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม  นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหนาทีจ่นสําเร็จ     

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหนาที่                

1 มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเร่ิม  
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในหนาที่        
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบนัทึกไว 

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

 4 ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา  
องคกรภายนอก หนวยงานอืน่ หรือ
หนวยงานที่สูงกวาระดับจังหวัด/ 
เขตพื้นที่การศกึษา 

3 ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน 
ระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ 
วิชาชีพ              

1 ไมเคยถูกตกัเตอืนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ      

 
5.5  การมีจิตอาสา 
       จิตสาธารณะ    
       และมุงประโยชน 
       สวนรวม 
       (4 คะแนน) 

 4 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม 
และไดรับการยกยอง 

3 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม                   

2 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ  

1 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวม   
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บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงชี้ และคะแนนรวม  
 
 

รายการประเมิน 
คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี ้ คะแนน

รวม ตัวบงชี้ท่ี 
1 

ตัวบงชี้ท่ี 
2 

ตัวบงชี้ท่ี 
3 

ตัวบงชี้ท่ี 
4 

ตัวบงชี้ท่ี 
5 

ตอนที่ 1  การมีวินยั       
ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตน 
                เปนแบบอยางที่ด ี

      

ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม       
ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ       
ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       

                                                                                                                                คะแนนรวม  
 

บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และขอคิดเห็น 
1. จุดเดน   

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

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

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

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

 
  

                                                 
ลงชื่อ ..................................................กรรมการผูประเมิน            
       (....................................................) 
ตําแหนง...............................................                                          
วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (สําหรบัทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)  

                                          ประเมิน         คร้ังที่ 1 
                                                           คร้ังที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1) 
                                               คร้ังที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)    
1.    ขอมูลผูรับการประเมิน 

ช่ือ...........................นามสกุล .................................ตําแหนง......................... วิทยฐานะ........................... 
       สถานศึกษา/หนวยงาน........................................อําเภอ/เขต....................................................................... 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา/หนวยงานการศึกษา...... ............................สวนราชการ............................... 

2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
ตอนที่ 1 การมีวินัย 20    เกณฑผานแตละวิทยฐานะ  ตองไดคะแนน

จากกรรมการ 3 คน เฉล่ีย ดงันี้ 
ชํานาญการ ไมต่ํากวารอยละ 65  
ชํานาญการพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 70  
เชี่ยวชาญ ไมต่าํกวารอยละ 75 
เชี่ยวชาญพเิศษ ไมต่ํากวารอยละ 80 

ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 20    

ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 20    

ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 20    

ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 20    

คะแนนรวม 100    
 

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

 

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

 

  สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 

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

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

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

 

3 

ก.ค.ศ. 5 
- 128 - 



 

 

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพฒันา  และขอคิดเห็น 
ราย (นาย นาง นางสาว).............................................. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คําช้ีแจงการประเมนิดานที่ 2   
ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา) 
 

การประเมินด านที่  2 ด านความรู ความสามารถ  มีองคประกอบการประเมิน 
 เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

1.  องคประกอบการประเมิน 
การประเมินดานที่  2 ดานความรูความสามารถ  คะแนนเต็ม  100 คะแนน 

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา คะแนนเต็ม 

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

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

มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
3) การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  (10 คะแนน)  

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

ระดับ 2  และระดับ 1  ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
 

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

4 4 5.00 10.00 

3 3 3.75 7.50 

2 2 2.50 5.00 

1 1 1.25 2.50 
 

3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1  ผูที่ผานการประเมินดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้สามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

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

3.2  กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1  
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาได  ทั้งนี้ ตองมีผลการประเมินจากกรรมการ
ทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี ้

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

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

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

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

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

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

สายงานบริหารสถานศึกษา 
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา) 

 
การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากร

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

สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 
1.  การวางแผนพัฒนาการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ 2.1 การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ หมายถึง มีการประมวล

ความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งรวบรวมจาก
ผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 
ใหทันสมัย 

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

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

ทางวิชาการและวิชาชีพในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
1) การนําเสนอตอที่ประชุมระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือระดับเขตพื้นที่ 

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

จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6) การนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับในวงวิชาการ อยางนอยปละ 1 ฉบับ 
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กรอบการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

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

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

1.1 การจัดทําแผนพัฒนา   
      การศึกษา  (4 คะแนน) 
 

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

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

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

 

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

1.2 ดําเนินการตามแผน 
     พัฒนาการศึกษา    
     (4 คะแนน) 
 

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

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
    แหลงขอมูล เชน   

 -  แบบบนัทกึการตรวจสอบขอมูล 
- บันทึก/รายงานผลการวิเคราะห   

      สังเคราะหขอมูล  จุดเดน จุดดอย โอกาส  
      อุปสรรคของสถานศึกษา 

- แผนกลยุทธ 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- บันทึก/รายงานผลการดําเนินการ 

      ตามโครงการ  หรือกิจกรรม  
- สรุปรายงานผลการดําเนินการตาม 

      โครงการหรือกิจกรรม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

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

การจัดโครงสรางการบริหาร 
กิจการสถานศกึษา 
 

ระดับ 4  มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ  
และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเหน็ถึงความสอดคลองและเชือ่มโยง 

              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา   
              ผานความเหน็ชอบของตนสังกัด  มีการมอบหมายงานแกบุคลากร 
              ตามภารกิจ  โดยใชขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา   
              มีการจัดสรรทรัพยากร  สนับสนุนการดําเนนิงานตามภารกจิ  

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

และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเหน็ถึงความสอดคลองและเชือ่มโยง 
ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา   

              และผานความเห็นชอบของตนสังกัด 
ระดับ 1  มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ   
              และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยง 
              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา         

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

3.1  การพัฒนาหลักสูตร  
       สถานศึกษา   (4 คะแนน) 
  

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

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

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

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

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

        (4 คะแนน)  
ระดับ 4  ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ 

กิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครื่องมือและวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด และนําผลไปปรับปรุง

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

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

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

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

      นวัตกรรม เทคโนโลยี   
      และแหลงการเรียนรู 
      ทางการศึกษา   
      (4 คะแนน) 
 
 

 

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

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

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

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

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

      คุณภาพการศึกษา  (4 คะแนน) 
 
 
 
 

ระดับ 4  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  
              ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR)  มีการเตรียมการเพื่อการประเมิน 
ภายนอก  มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ และนําผล 
การประเมินไปปรับปรุง 

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

ระดับ 2  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง  และจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับ 1  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  และมีการประเมินตนเอง  
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูลตางๆ   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - คูมือการประกันคณุภาพภายใน   
      สถานศึกษา 
    - แผนปฏิบตัิการประจําป 
    - แผนกลยทุธ 
    - โครงการการประกันคณุภาพ 
      การศึกษาของสถานศึกษา 
    - รายงานการประเมินตนเอง 
       ( Self Assessment Report : SAR) 
    - รายงานการประเมินคุณภาพ 
      สถานศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
4. การบริหารงบประมาณ 
    (4 คะแนน) 
 

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

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

                
 
 
 

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

 
ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ 

จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการชี้แจงใหครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา  
มีการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา  ใชงบประมาณตรงตามกรอบ 
และวัตถุประสงค  ถูกตองตามระเบียบ 

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

5.1 การจัดระบบบริหาร 
      งานบุคคล   (4 คะแนน) 

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

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

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

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

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

      และบุคลากรทางการศึกษา 
      (4 คะแนน)  
 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

6.1 การบริหารอาคารสถานที่   
       และสภาพแวดลอม   
       (4 คะแนน)  

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

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

1. ตรวจสอบจาก เอกสาร   
    หลักฐาน  แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทึกการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - แผนแมบทพัฒนาอาคาร 
      สถานที่และสภาพแวดลอม  
    - มาตรฐานดานอาคารสถานที่ 
      และสภาพแวดลอม 
    - คําสั่งมอบหมายงาน 
    - หลักฐานการใชอาคาร 
      สถานที่ และสภาพแวดลอม  
    - เอกสาร หลักฐานอืน่ 
      ทีเ่กีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  

 
ระดับ 2  มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา 

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

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

      นักเรียน (4 คะแนน) 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ระดับ  3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารกิจการนักเรียน  
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ   
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
และมีการติดตาม และประเมนิผล 

ระดับ  2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารกิจการนักเรียน 
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรยีนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ   
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง 
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ระดับ  1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารกิจการนักเรียน 
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรยีนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ   
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง  
รับผิดชอบดําเนินการตามแผน 

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

      และงานสมัพันธชุมชน 
      (4 คะแนน) 
 

    

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

  
 
 

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

 
 

    

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

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

7.1  การใชนวตักรรม 
       การบริหารการศึกษา 
       (4 คะแนน)  
 

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

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

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

 
 

    

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

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

      การบริหารการศึกษา 
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 

ระดับ 4  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  มีรายงานผลการใชและนําผลไปปรับปรุง  
เผยแพร  และนวัตกรรมเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพบริหาร 

ระดับ 3  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรม  การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  มีรายงานผลการใชและนําผลไปปรับปรุง 
และมีการเผยแพรนวตักรรมการบริหาร   

ระดับ 2  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรม  การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  และมีรายงานผลการใชและนําผล 
ไปปรับปรุง 

ระดับ 1  มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรม  การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู 
และผูเกีย่วของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน 
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาองค  
      ความรูที่เกีย่วกบัการสรางนวตักรรม 
    - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
    - รายงานผลการใชนวัตกรรม 
      การบริหาร 
    - หลักฐานการเผยแพรนวตักรรม 
      การบริหาร 
    - หลักฐานที่แสดงถึงนวตักรรม 
      การบริหารเปนที่ยอมรับ 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 

- 163 - 



 

 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศกึษา (40 คะแนน) 
1. การศึกษาคนควาหาความรู    
    ดวยวิธีการตาง ๆ   
    (10 คะแนน) 
 

การศึกษาคนควาหาความรู 
ดวยวิธีการตาง ๆ 

       มีวิธีการศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  9 วิธี ดังนี้  
1) การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวฒุิ 
2) การฝกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

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

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

             อยางนอยปละ 3 ครั้ง   
8) การศึกษาคนควาดวยตนเองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา   

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

 

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

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบนัทึกการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานทีเ่กี่ยวของกับ 
      การพัฒนาตนเองในแตละดาน  
   - เอกสาร หลักฐานอื่น 
     ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมลู 

2. การประมวลความรูเกี่ยวกับ   
    การพัฒนาวชิาการ  
    และวิชาชพี  (10 คะแนน) 
 

   2.1 การประมวลความรูเกีย่วกับ   
         การพัฒนาวิชาการ  
         (5 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา 
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ 
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหทนัสมัย 

ระดับ 3  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา 
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ 
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 

ระดับ 2  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา 
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ 
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  

ระดับ 1  มีการประมวลความรูเชิงวิชาการ โดยจดัทําเปนเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร 
   หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

- แบบบันทกึการตรวจสอบ 
     ขอมูล 

- รายงานการประมวล  
     ความรูเชิงวิชาการ 

- เอกสารวิชาการ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส 
- เอกสาร หลักฐานอื่น 

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

 2.2 การประมวลความรูเกีย่วกับ 
      การพัฒนาวิชาชีพ 
      (5 คะแนน) 
 
 

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

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

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

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

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

  การนําความรูและทักษะ 
  มาใชในการบริหารจัดการ  
  สถานศึกษา 
 

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

 นวัตกรรมการบริหารและนาํผลไปปรับปรุง  และเกิดผลดี 
 เปนแบบอยางได 

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

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

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

  การใหบริการทางวิชาการ 
  และวิชาชพี 
 

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

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

 
 

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

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

 

แบบบันทึกการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

       ประเมิน     คร้ังท่ี 1 
    คร้ังท่ี 2  (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี 1) 

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  4    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั 

และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจาํเปนของผูเกีย่วของหรือ มีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
ทุกขั้นตอน แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ 
แผนกลยุทธ และผานการตรวจสอบและเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

  3    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั  
และครอบคลมุภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจาํเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
ทุกขั้นตอนและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง 
กับแผนกลยุทธ   

  2    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั 
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจาํเปนของผูเกีย่วของหรือ มีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง และผูเกี่ยวของมสีวนรวมในการจัดทําแผน 
ทุกขั้นตอน  

  1    มีแผนพฒันาการศึกษาที่สอดคลองกบันโยบายทุกระดบั  
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน 
ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ และมีกระบวนการ 
จัดทําถูกตอง 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
1.2 ดําเนินการ  
      ตามแผนพฒันา 
      การศึกษา     
      (4 คะแนน) 
 

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

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

  2    มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ  
มีการมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงาน 
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน  
และมีการนเิทศ ติดตาม มีบนัทึกหรือรายงานผล 
การนิเทศ ติดตาม   

  1    มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคาํส่ัง 
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ และมีการดําเนินงาน 
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน    
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2. การจัดโครงสราง 
    การบริหาร กิจการ 
    สถานศึกษา 
    (4 คะแนน)   
 

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

  3    มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลอง 
กับหลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา  
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ 
สายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก 
ของสถานศึกษา  ผานความเห็นชอบของตนสังกัด  
และมีการมอบหมายงานแกบคุลากรตามภารกิจ  โดยใช 
ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา 

  2    มีการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ปนระบบสอดคลองกับ 
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา  
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ 
สายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก 
ของสถานศึกษา  และผานความเหน็ชอบของตนสังกัด 

  1    มีการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ปนระบบสอดคลองกับ 
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา  
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ 
สายงาน  มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก 
ของสถานศึกษา         
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.2 การจัดกระบวน 
      การเรียนรู 
      (4 คะแนน) 

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

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

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

  1    ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู การเตรยีมส่ือ 
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)  
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ําหนดในแผน 
การจัดการเรยีนรู  มีการวัดและประเมินผล 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

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

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

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

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3.4 การจัดทาํระบบ 
      ประกันคณุภาพ   
      การศึกษา  
      (4 คะแนน) 
 

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

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

  2    มีการดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  มีการประเมินตนเอง  และจัดทํา 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  1    มีการดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
ที่ระบุไวในคูมือ  และมีการประเมินตนเอง  
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4. การบริหาร   
    งบประมาณ 
    (4 คะแนน) 
 

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

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
      1    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช 

งบประมาณ  จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ   
มีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง 
ความรูความสามารถ และความความตองการ 
ของสถานศึกษา  มีการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

 

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

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 

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

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

5.2 การพัฒนา 
      ขาราชการครู 
      และบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
      (4 คะแนน)  
 

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    3    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา 

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

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่  

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
6.2  การบริหาร   
       กิจการนักเรียน 
       (4 คะแนน) 
 

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

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

  2    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
กิจการนักเรยีน จัดทํามาตรฐานภาระงานกจิการนักเรยีน 
และชี้แจงใหบคุลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
ใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง 
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจดักจิกรรมระบบ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
6.3 การบริหาร 
      งานธุรการ  
      และงานสมัพันธ 
      ชุมชน 
      (4 คะแนน) 
 

    

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

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    1    มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่วกับการบรหิาร 

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

 

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

  

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
    2    มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกีย่วกับการใช 

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
7.2 การคิดริเร่ิม 
      นวัตกรรม    
      การบริหาร  
      การศึกษา 
      (4 คะแนน) 
 
 

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

  3    มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จง 
ครูและผูเกี่ยวของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  มีรายงานผลการใชและนําผล 
ไปปรับปรุง  และมีการเผยแพรนวัตกรรมการบริหาร   

  2    มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม   
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จง 
ครูและผูเกี่ยวของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช  และมีรายงานผลการใชและ 
นําผลไปปรับปรุง 

  1    มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม  
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้จง 
ครูและผูเกี่ยวของทราบ  มีการทดลองใช  มีการติดตาม 
และประเมนิผลการใช 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 189 - 



 

 

ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

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

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

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

   4    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก 
แหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  และมีการปรับปรุง 
เนื้อหาสาระใหทันสมัย 

  3    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก 
แหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  และมีการปรับปรุง 
เนื้อหาสาระ 

  2    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก 
แหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได  

  1    มีการประมวลความรูเชิงวิชาการ โดยจัดทําเปน 
เอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2.2  การประมวล 
       ความรูเกีย่วกับ 
       การพัฒนา  
       วิชาชีพ  
       (5 คะแนน) 
 

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

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

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

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

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
3. การนําความรู 
    และทักษะมาใช 
    ในการบริหาร 
    จัดการสถานศึกษา  
    (10 คะแนน) 
     
     
 

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

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

  2    มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนาํ 
ความรูและทกัษะมาใชในการบริหารจดัการสถานศกึษา  
จัดทําเปนแนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติ   มีการประชุม 
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง 
ตามแนวทางหรือข้ันตอนที่กาํหนด  และมีการติดตาม 

การประเมนิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด   
  1    มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนาํ 

ความรูและทกัษะมาใชในการบริหารจดัการสถานศกึษา 
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ  มีการประชุม 
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช  มีการปฏิบัติจริง 
ตามแนวทางหรือข้ันตอนที่กาํหนด   
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
4.  การใหบริการ 
     ทางวิชาการ 
     และวิชาชพี   
     (10 คะแนน) 
 

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

 
 
 

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

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

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

สวนที่ ตัวบงชี ้ น้ําหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได  
(น้ําหนักคะแนน x 
ระดับคุณภาพ) 4 3 2 1 

1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการ       

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

4 
 

     

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

      

4      
4      
4 
 

     

4      
4. การบริหารงบประมาณ  (4 คะแนน) 4      

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

      
4      
4      

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

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได  
(น้ําหนักคะแนน x 
ระดับคุณภาพ) 4 3 2 1 

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

      
4      
4      
4      

 7. การเปนผูนาํดานนวัตกรรม การบริหาร   
 การศึกษา  (8 คะแนน) 

    7.1 การใชนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
    7.2 การคดิริเริ่มนวตักรรมการบริหารการศกึษา 

 
 

4 
    

 

4      

ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 1 60      
 

                                             ผลรวมคะแนนที่ไดสวนที่ 1  
          

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา (40 คะแนน) 

 

 
10 

     

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

      
 

5 
     

5      

3. การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหาร     
    จัดการสถานศึกษา 

10      

4. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 10      

ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 2 40   
 

                                             ผลรวมคะแนนที่ไดสวนที่ 2 
          

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

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

2.  ผลการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา 

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

สวนที่ 2  การพัฒนาตนเอง 
เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา 

40    

รวมคะแนน 100    
 

                                                                     คะแนนรวม คนที่ 1+ คนที่ 2 + คนที่ 3                 
                                                                                                  3 
 

 

โดยมีขอสงัเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดงัแนบ) 
ความเห็น          ผานการประเมิน   
                        ควรพัฒนา  
                       ไมผานการประเมิน 

 
 

สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 

           

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

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

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

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

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

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

 

 

รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย =                                                                    = …………………คะแนน 
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพฒันา  และขอคิดเห็น 
ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          (...............................................) 
ตําแหนง.............................................. 
วันที่ ........ เดือน............... พ.ศ. ......... 
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 ก.ค.ศ. 9 
 

 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

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

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี 3 
 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

 

100 
    เกณฑผานแตละดานและ  

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

 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
 

100 
    

 

 
 
 
 

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
(เมื่อการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 มีผลสิ้นสุดแลว)* 
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3. สรุปผลการประเมิน 
ดานที่ 1 

ประเมินครั้งที ่1 เมื่อวันที่ ...........................................................          ผาน         ไมผาน 
ประเมินครั้งที ่2 (พัฒนาครั้งที่ 1)  เมื่อวันที ่................................          ผาน         ไมผาน 
ประเมินครั้งที ่3 (พัฒนาครั้งที่ 2)  เมื่อวันที ่................................          ผาน         ไมผาน 

ดานที่ 2  
ประเมินครั้งที ่1 เมื่อวันที่ ...........................................................          ผาน         ไมผาน 
ประเมินครั้งที ่2 (พัฒนาครั้งที่ 1)  เมื่อวันที ่................................          ผาน         ไมผาน 
ประเมินครั้งที ่3 (พัฒนาครั้งที่ 2)  เมื่อวันที ่................................          ผาน         ไมผาน 

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน   
                         ผานการประเมิน   
                        ไมผานการประเมิน  
                                                                                                 

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

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

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

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

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

3.  ผลการประเมินดานที ่1 และดานที่ 2  
 

รายการประเมิน 
คะแนน  
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน 
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ 

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

100     เกณฑผานแตละดาน 
ตองไดคะแนนจาก 
กรรมการ 3 คนเฉลี่ย 
ไมตํ่ากวารอยละ 75 
 

ดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ 100 
    

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

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

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

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ก.ค.ศ.10 
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การประเมินดานที่ 3  
ดานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

คําช้ีแจงการประเมนิดานที่ 3   
ดานผลการปฏิบัติงาน   

สายงานบริหารสถานศึกษา 
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษาและผูอาํนวยการสถานศึกษา) 
 

การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน  
เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

1.  องคประกอบการประเมิน 
การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย 

2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  คะแนนเต็ม 60 คะแนน  

มีรายการประเมิน 5 รายการ จํานวน 14 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
1) ผลการพฒันาที่เกิดกับผูเรียน  (24 คะแนน)  มจํีานวน 6 ตัวบงชี้ 
2) ผลการพฒันาที่เกิดกับครู  (16 คะแนน)  มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ 
3) ผลการพฒันาที่เกิดกับสถานศึกษา  (8 คะแนน)  มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
4) ผลการพฒันาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น  (4 คะแนน)  มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ 
5) ปริมาณและสภาพของงาน  (8 คะแนน)  มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ 
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  คะแนนเต็ม 40 คะแนน  มีรายการประเมิน 2 รายการ   

จํานวน 6 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  (20 คะแนน)  มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ 
2) ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  (20 คะแนน)  มีจํานวน 2 ตัวบงชี ้

2.  เกณฑการใหคะแนน 
2.1 การประเมินดานที่ 3 สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

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

4 4 8 

3 3 6 

2 2 4 

1 1 2 
 

2.2 การประเมินดานที่ 3 สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก 
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  
    - ความถูกตองตามหลักวิชาการ  (7 คะแนน) 
    - ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ  (6 คะแนน) 
    - ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (4 คะแนน) 
    - การจัดทํา การพิมพและรูปเลม  (3 คะแนน) 
2) ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  
    - ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 
      หนวยงานการศึกษาและชุมชน  (10 คะแนน) 
    - ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ   
       (10 คะแนน) 

3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1  การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนที่ 1 ผลการพัฒนา

คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ผูที่ผานเกณฑการประเมิน
ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

 

วิทยฐานะ ผลการประเมินดานที่ 3 
สวนที่ 1 สวนที่2 คะแนนรวมเฉลี่ยท้ัง 2 สวน 

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

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

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

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

ภายในเวลา 6 เดือน เมื่อปรับปรุงแลว หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต อาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา 3 เดือน  

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

ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 3 และคําอธิบายรายการและตัวบงชี้การประเมินดานที่ 3  
4.2 ใหกรรมการพิจารณาขอมูลสวนที่ 1 คือ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร

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

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

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

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

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

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

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

 
     

 
 

วิทยฐานะชํานาญการ 
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คําอธิบายรายการและตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา) 

 

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

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

ตัวบงชี้ 1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ 
หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกขอเพิ่มขึ้น หรือมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยี่ยม โดยคํานวณจากผูเรียนทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 1.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน หมายถึง ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

ตัวบงชี้ 3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานดานผูบริหาร
ครั้งสุดทาย  หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 
5 มาตรฐาน 

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

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

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

                       ของหนวยงานราชการ เปนตน 
7. มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

                       อยางนอย 1 รายการ 
8. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน) 
ผลงานทางวิชาการของสายงานบริหารสถานศึกษา หมายถึง รายงานการศึกษา คนควา 

หรือผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสู
การสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  

ประเภทผลงานทางวิชาการ     
ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตองแสดงถึงความรู ความสามารถ ความชํานาญและ

ความเชี่ยวชาญของผูขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบงตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเปน  
3 ประเภท ดังนี้ 

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

2. ผลงานวิจัย ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับการพิมพเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาว
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เชน  
3.1 การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3.2 สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เชน ผลงานดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

ผลงานดานการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่นํามาใชในการปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ซึ่งอาจจัดทําเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรูอันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติหนาที่ เปนเอกสารที่สามารถใชประกอบ 
ในการปฏิบัติหนาที่ดานบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทํางานในหนาที่ใหสูงขึ้น  

3.4 กรณีผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินมิไดจัดทําแตผูเดียว แตไดรวมจัดทํา
กับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม ใหชี้แจงใหชัดเจนวาผูขอรับการประเมินมีสวนรวมในการจัดทํา
ในสวนใด ตอนใด หนาใดบาง คิดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวิชาการแตละเลม และใหผูรวม
จัดทําทุกคนรับรองพรอมทั้งระบุวาผูรวมจัดทําแตละรายไดทําสวนใดบาง 

3 .5  ผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอรับการประเมินตองไม เปนผลงาน 
ทางวิชาการที่ใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือผลงาน
ทางวิชาการที่เคยใชเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 

ลักษณะสําคัญของผลงานทางวิชาการ 
ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
1. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการและรูปแบบของผลงาน

ประเภทนั้น ๆ   เชน งานวิจัยจัดทําถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  รายงานการประเมินโครงการจัดทําถูกตอง
ตามวิธีการและรูปแบบของการประเมินโครงการ หรือ รายงานการพัฒนานวัตกรรมจัดทําถูกตอง
ตามวิธีการและรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม  เปนตน  

1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
ผลงานทางวิชาการตองมีเนื้อหาสาระสมบูรณ ครบถวนถูกตองตามหลักวิชาการ 

ทันสมัย  มีการคนควาอางอิงถูกตองเชื่อถือได การเรียบเรียงถูกตองตามหลักภาษา และจัดหัวขอ
เปนระบบเดียวกัน ฯลฯ   
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1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ผลงานทางวิชาการตองแสดงใหเห็นถึงการคิดวิเคราะห สังเคราะห พัฒนา

และการประยุกตใช  โดยไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
1.4 การจัดทาํ การพิมพและรูปเลม 

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

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา หนวยงาน

การศึกษา และชุมชน 
พิจารณาจากผลที่ปรากฏตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 

หนวยงานการศึกษา และชุมชน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ 

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

รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  
(สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ) 

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

และผลที่เกิดขึ้น      
4. ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต      
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กรอบการประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

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

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

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ของผูเรียน  (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รอยละ 10 
ระดับ 3  ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 

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

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

        อันพงึประสงคของผูเรียน 
      ตามหลักสูตรทุกขอ  
      (4 คะแนน) 
 
     
 

       ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาทกุขอเพิ่มขึ้น 
หรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม  โดยคํานวณจาก 
ผูเรียนทั้งหมด 
 
ระดับ 4  ผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 40  

หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม 
รอยละ 90 ขึ้นไป 

ระดับ 3  ผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 35  
หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม  
รอยละ 85 ขึ้นไป 

ระดับ 2  ผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 30  
หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม  
รอยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับ 1  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 30   
หรือผูเรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงคอยูในระดบัดี – ดีเยี่ยม  
นอยกวารอยละ 80  

 
 
               

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

      ภายนอกของผูเรียน    
      ทกุมาตรฐาน  (4 คะแนน) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

      ของผูเรียน  (4 คะแนน) 
       ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ ภาษา ดนตรี กฬีา คอมพิวเตอร  
มนุษยสัมพนัธ เขาใจตนเอง และรอบรูธรรมชาติ เพิ่มขึ้น  
 
ระดับ  4  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นทุกดาน 
ระดับ  3  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 6-7 ดาน    
ระดับ  2  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 4-5 ดาน  
ระดับ  1  ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 3 ดาน  
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนา 
      ความสามารถผูเรียน 
    - จํานวนนกัเรียนที่เปน 
      สมาชิกกลุม  พัฒนาความสามารถ  
      ดานตาง ๆ  
    - รายงานผลการจัดกิจกรรม 
      พัฒนาความสามารถผูเรียน 
    - รางวัล เกยีรติบัตร ที่นักเรียน 
      ไดรับ 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพ  

      ผูเรียนกลุมเสี่ยงและ 
      กลุมที่มีปญหาในระบบ  
      ดูแลชวยเหลือนักเรียน    
      (4 คะแนน) 

       ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหาในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  
ระดับ  4  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดไมนอยกวารอยละ 50 
ระดับ  3  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดไมนอยกวารอยละ 45  
ระดับ  2  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดไมนอยกวารอยละ 40  
ระดับ  1  ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ไดนอยกวารอยละ 40  
               

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - สารสนเทศผลการเรียน 
      ของผูเรียนกลุมเสี่ยงและ 
      กลุมที่มีปญหา 
    - รายงานผลการจัดระบบดูแล 
      ชวยเหลือผูเรียนกลุมเสีย่งและ 
      กลุมที่มีปญหา 

    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
2. ผลการพฒันาที่เกดิกบัครู   
    (16 คะแนน) 

2.1 ผลการประเมินคณุภาพ   
      ภายนอกของครูทุกมาตรฐาน 
       ครั้งสุดทาย  (4 คะแนน) 
 

        ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู ตามมาตรฐานดานครู 
ทั้ง 2 มาตรฐาน  13 ตัวบงชี้  ยกเวนตัวบงชี้ที่ 5 ของมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษา   
มีจํานวนครูตามเกณฑ 
 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพครู ทุกตวับงชี้ อยูในระดับดีและดีมาก     
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพครู 11 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพครู 10 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีขึ้นไป   
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพครู 9 ตัวบงชี้ อยูในระดบัดีขึ้นไป   
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน  
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - รายงานผลการประเมิน 
      คุณภาพภายนอก 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 2.2  ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ    

      (4 คะแนน) 
       จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  
ปฏิบัติงานวิจยัและพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู  
 

ระดับ 4  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาไมนอยกวารอยละ 80   
ระดับ 3  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาไมนอยกวารอยละ 70  
ระดับ 2  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาไมนอยกวารอยละ 60  
ระดับ 1  จํานวนครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดรับการพัฒนานอยกวารอยละ 60  
               
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบ 
      ขอมูล 
    - สารสนเทศเกี่ยวกับ 
      การพัฒนาครู 
    - รายงานผลการพัฒนา 
      ทางวิชาชพี 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 

      (4 คะแนน) 
       ผลการประเมินคณุภาพภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” ครั้งสุดทาย  
 
ระดับ  4  ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก  
ระดับ  3  ผลการประเมินอยูในระดบัด ี
ระดับ  2  ผลการประเมินอยูในระดบัพอใช 
ระดับ  1  ผลการประเมินอยูในระดบัปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล  เชน  
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - สารสนเทศคุณภาพของครูจาก  
      รายงานผลการประเมินภายนอก 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 2.4 ขาราชการครูและบุคลากร   

      ทางการศึกษา  ไดรับการ 
      ยกยองเชิดชูเกียรต ิ
      จากหนวยงานของรัฐ  
      และหนวยงานเอกชน  
      ในระยะเวลา 5 ป  
      (4 คะแนน) 

       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชเูกยีรติ  
จากหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป โดยคํานวณจาก 
คาเฉลี่ยของจํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมดในสถานศึกษา ในระยะเวลา 5 ป 
 
ระดับ  4  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดรับการยกยองเชดิชูเกยีรติ  
               ไมนอยกวารอยละ 50  
ระดับ  3  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
               ไมนอยกวารอยละ 40  
ระดับ  2  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
               ไมนอยกวารอยละ 30  
ระดับ  1  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
               นอยกวารอยละ 30  
 
  
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล  เชน  
     - แบบบันทึกการตรวจสอบ  
       ขอมูล 
    - สารสนเทศเกี่ยวกับการยกยอง 
      เชิดชูเกียรติของขาราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
    - รายงานผลการพัฒนา  
      คุณภาพสถานศึกษา 
    - เอกสาร หลักฐานอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
3. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับสถานศกึษา  
    (8 คะแนน) 

3.1 ผลการประเมินคณุภาพ  
      ภายนอกของสถานศึกษา 
      ตามมาตรฐานดานผูบริหาร  
      ครั้งสุดทาย  (4 คะแนน) 
 
 

       ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร  
5 มาตรฐาน  
 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหารทุก มาตรฐาน  

 อยูในระดับดแีละดีมาก  
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 4 มาตรฐาน   

 อยูในระดับดแีละดีมาก  
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 3 มาตรฐาน   

 อยูในระดับดแีละดีมาก  
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 2 มาตรฐาน  
               อยูในระดับดแีละดีมาก  
 
  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน   
    แหลงขอมูล เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - สารสนเทศคุณภาพของผูบริหาร  
      จากรายการประเมินภายนอก  
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 3.2 ผูบริหารหรือสถานศกึษา 

     ไดรับการยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติในระยะเวลา  
      5 ป (4 คะแนน) 

       ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชเูกยีรติ จากหนวยงาน 
ของรัฐและหนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป   
 
ระดับ  4  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ  

2 รายการขึ้นไป 
ระดับ  3  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ  

1 รายการ 
ระดับ  2  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวดั  
               3 รายการ หรือระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 5 รายการ 
ระดับ  1  ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวดั  
               1-2 รายการ หรือระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 1-4 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล  เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - หลักฐานที่แสดงถึงการผาน 
      การคัดเลือก ประเมิน หรือสรรหา   
      จากหนวยงานของรัฐ และ   
      หนวยงานเอกชน 
    - โล เกียรตบิัตร 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับ     
    ชุมชน หรือทองถิ่น  
    (4 คะแนน) 

ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชน 
หรือทองถิ่น 

      ผลการประเมินคณุภาพภายนอก มาตรฐานดานสถานศึกษาสงเสรมิ 
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
ครั้งสุดทาย 
 
ระดับ  4  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้  อยูในระดับดีมาก 
ระดับ  3  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้  อยูในระดับดีและดีมาก 
ระดับ  2  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้  อยูในระดับด ี
ระดับ  1  ผลการประเมินคุณภาพดานสถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธ 

 และรวมมือกบัชุมชน มี 1 ตัวบงชี้ที่ไดระดบัพอใชหรือปรับปรุง 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล   เชน   
    - แบบบันทกึการตรวจสอบขอมูล 
    - จากรายการประเมินภายนอก 
    - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ  
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
5. ปริมาณและสภาพของงาน   
    (8 คะแนน) 

 ปริมาณและสภาพของงาน สถานศึกษามปีริมาณและสภาพของงาน ดังนี้   
1. มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

              ต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
2. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
3. มีโครงการหรือหองเรียนพิเศษ ที่ไดรับอนุมัติจากสวนราชการตนสงักัด  
4. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/  

              วัฒนธรรม/สังคม 
5. ตั้งอยูในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
6. ตั้งอยูในพื้นที่มีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภัย  ตามประกาศ 

               ของหนวยงานราชการ เปนตน 
7. มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ   

              อยางนอย 1 รายการ 
8. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 

 

ระดับ  4  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 6 รายการขึ้นไป    
ระดับ  3  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 5 รายการ    
ระดับ  2  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 3-4 รายการ    
ระดับ  1  มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 2 รายการ    
(กรณีมีปริมาณและสภาพของงาน 1 รายการ หรือไมมี ใหคะแนน 0 คะแนน) 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
    แหลงขอมูล   เชน  บัญชีถือจาย 
    (จ.18)  คําสั่ง  ประกาศของ  
    หนวยงานราชการ  โครงการ 
    ที่ไดรับอนุมัติจากสวนราชการ 
    ทะเบียนนักเรียน  เกียรติบัตร 
    วุฒิบัตร  เปนตน 
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
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สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน) 
1. คุณภาพผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน) 
 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ  (7 คะแนน) 
1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ  (6 คะแนน) 
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (4 คะแนน) 
1.4 การจัดทํา การพิมพและรูปเลม  (3 คะแนน) 
 

2. ประโยชนของผลงานทางวชิาการ  (20 คะแนน) 
 

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  การจดัการศกึษา หนวยงานการศกึษา และชุมชน  (10 คะแนน) 
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ  (10 คะแนน) 
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1. การประเมนิผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) ใหนํากรอบการประเมินสวนที่ 1  
            (ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา) ทกุรายการมาใชในการประเมิน 

2. การประเมนิรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา (40 คะแนน) มรีายการประเมนิ ดังนี ้
2.1 การระบุปญหาและกําหนดขอบเขตของปญหา (5 คะแนน)      
2.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา  (15 คะแนน)       
2.3 การนํารูปแบบ เทคนิค วธิีการแกปญหาและพัฒนา ไปใชแกปญหาและพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น (15 คะแนน)     
2.4 ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต    (5 คะแนน)  

 
 

สําหรับการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ 
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ก.ค.ศ. 11/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 

 

 
แบบบันทึกการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัตงิาน 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
  สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

        
ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ....................................................................นามสกุล........................................................... 
ตําแหนง...........................................................วิทยฐานะ......................................................... 
สถานศึกษา.................................................................. เขต/อําเภอ........................................... 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................สวนราชการ........................................ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................................ขั้น..........................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................ 

- 232 - 



 

 

ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
  สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน) 

1. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับผูเรียน        
    (24 คะแนน) 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์   
          ทางการเรียน  
          ของผูเรียน  
          (4 คะแนน) 
 
 

         
 
 
       ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุม 
สาระการเรียนรูหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
และภาษาตางประเทศ  เพิ่มขึ้น  
  4    ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 10 
  3    ผูเรียนมีคาเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 7 
  2    ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4 
  1    ผูเรียนมคีาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 4  หรือไมเพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
1.2 ผลการประเมิน 
       คณุลักษณะ  
       อันพึงประสงค 
      ของผูเรียน 
      ตามหลักสตูรทุกขอ 
      (4 คะแนน) 
 
 

          ผูเรียนมคีุณลักษณะอนัพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกขอ เพิ่มขึ้น หรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
อยูในระดับดี - ดีเยีย่ม  โดยคํานวณจากผูเรียนทั้งหมด 
  4    ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิม่ขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 40  หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม   
รอยละ 90 ขึ้นไป 

  3    ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิม่ขึ้น 
ไมนอยกวารอยละ 35 หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม  
รอยละ 85 ขึ้นไป 

  2    ผูเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิม่ขึ้น 
ไมนอยกวารอยละ 30  หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม  
รอยละ 80 ขึ้นไป 

  1    ผูเรียนมคีุณลักษณะอนัพึงประสงค เพิ่มขึ้น 
นอยกวารอยละ 30  หรือผูเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคอยูในระดับดี – ดีเยีย่ม  
นอยกวารอยละ 80  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
1.3 ผลการประเมิน   
      คุณภาพภายนอก 
      ของผูเรียน    
      ทกุมาตรฐาน  
      (4 คะแนน) 

    

       ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผูเรียน 
ตามมาตรฐานดานผูเรียน 
  4    คุณภาพผูเรียน ทุกมาตรฐานอยูในระดบัดีขึ้นไป 
  3    คุณภาพผูเรียน 6 มาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป   
  2    คุณภาพผูเรียน 5 มาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
  1    คุณภาพผูเรียน 4 มาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
              

        (กรณีคณุภาพผูเรียนตั้งแต 4 มาตรฐานขึ้นไป  
อยูในระดับพอใช  ใหคะแนน 0 คะแนน) 
 

 

 

1.4 ผลการทดสอบ  
      O-NET  หรือ NT   
      หรือ LAS  หรือ 
      ผลการทดสอบอื่น ๆ   
      ของระดับชาติ   
      ในระดับชัน้สูงสุด  
      ของสถานศึกษา  
      2 ปการศึกษา   
      (4 คะแนน) 

       

       ผูเรียนมีผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS  
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ ในระดับ 
ช้ันสูงสุดของสถานศึกษา 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาตางประเทศ  เพิ่มขึ้น  
 

  4    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 10 ของปที่ผานมา  

  3    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 7  ของปที่ผานมา 

  2    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 4  ของปที่ผานมา     

  1    มีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบเพิ่มขึ้นต่ํากวารอยละ 4 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
1.5 ผลการพัฒนา 
       ความสามารถ   
     ของผูเรียน  
     (4 คะแนน) 

        ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ ภาษา ดนตรี กฬีา 
คอมพิวเตอร มนุษยสัมพนัธ เขาใจตนเอง และรอบรู
ธรรมชาติ เพิ่มขึ้น  
  4    ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นทุกดาน 
  3    ผูเรียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มขึ้น 6-7 ดาน    
  2    ผูเรียนมีผลการพฒันาความสามารถเพิ่มขึ้น 4-5 ดาน  
  1    ผูเรียนมีผลการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น 3 ดาน  
               

               

 

1.6 ผลการพัฒนา 
      คุณภาพผูเรียน 
      กลุมเสี่ยงและกลุม 
      ที่มีปญหาในระบบ 
      ดูแลชวยเหลือ 
      นักเรียน    
      (4 คะแนน) 

  

       ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  
  4    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 

ไดไมนอยกวารอยละ 50  
  3    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 

ไดไมนอยกวารอยละ 45  
  2    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา  

ไดไมนอยกวารอยละ 40  
  1    ลดจํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา  

ไดนอยกวารอยละ 40  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
2. ผลการพฒันาที่เกดิ 
    กับครู  (16 คะแนน) 
    2.1 ผลการประเมิน 
         คุณภาพภายนอก 
         ของครู 
          ทุกมาตรฐาน 
          คร้ังสุดทาย   
         (4 คะแนน) 
 

    
 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู ตามมาตรฐาน
ดานครูทั้ง 2 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้  ยกเวนตัวบงชี้ที่ 5  
ของมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษา  มีจํานวนครูตามเกณฑ 
  4    ผลการประเมินคุณภาพครู ทุกตัวบงชี้  

อยูในระดับดแีละดีมาก     
  3    ผลการประเมินคุณภาพครู 11 ตัวบงชี้  

อยูในระดับดขีึ้นไป 
  2    ผลการประเมินคุณภาพครู 10 ตัวบงชี้  

อยูในระดับดขีึ้นไป   
  1    ผลการประเมินคุณภาพครู 9 ตัวบงชี ้ 

อยูในระดับดขีึ้นไป   
 

 

2.2  ผลการพัฒนา 
       ทางวิชาชพี    
       (4 คะแนน) 

  

        จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยัและพัฒนา 
ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู  
  4    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80   
  3    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 70  
  2    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 60  
  1    จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการพัฒนานอยกวารอยละ 60 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
2.3 ผลการเสริมสราง 
      วินัย   (4 คะแนน) 

          ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานดานคร ู
“ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ” คร้ังสุดทาย  
  4    ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  
  3    ผลการประเมินอยูในระดับด ี
  2    ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 
  1    ผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง  

 

 

2.4 ขาราชการครู 
      และบุคลากร 
      ทางการศึกษา  
      ไดรับการยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติจาก 
      หนวยงานของรัฐ 
      และหนวยงาน 
      เอกชน ในระยะ 
      เวลา 5 ป  
      (4 คะแนน) 

    

       ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 
การยกยองเชิดชูเกียรติ จากหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป โดยคํานวณจาก
คาเฉลี่ยของจํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมดในสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 5 ป 
  4    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ ไมนอยกวารอยละ 50  
  3    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ ไมนอยกวารอยละ 40  
  2    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ ไมนอยกวารอยละ 30  
  1    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ นอยกวารอยละ 30  
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
3. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับสถานศึกษา   
    (8 คะแนน) 
    3.1 ผลการประเมิน  
         คุณภาพภายนอก 
         ของสถานศึกษา 
         ตามมาตรฐาน  
         ดานผูบริหาร  
         คร้ังสุดทาย  
         (4 คะแนน) 
 
 

    
 
 
       ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานดานผูบริหาร 5 มาตรฐาน  
  4    ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหารทุก มาตรฐาน  อยูในระดับดแีละดีมาก  
  3    ผลการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร 4 มาตรฐาน  อยูในระดบัดีและดีมาก  
  2    ผลการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร 3 มาตรฐาน  อยูในระดบัดีและดีมาก  
  1    ผลการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร 2 มาตรฐาน  อยูในระดบัดีและดีมาก  
 

 

3.2 ผูบริหารหรือ 
      สถานศกึษาไดรับ 
      การยกยอง 
      เชิดชูเกยีรติ 
      ในระยะเวลา 5 ป  
      (4 คะแนน) 

        

        ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
จากหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ป   
  4    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ระดับประเทศ 2 รายการขึ้นไป 
  3    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ระดับประเทศ 1 รายการ 
  2    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ระดับจังหวดั 3 รายการ หรือระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษา 5 รายการ 

  1    ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
ระดับจังหวดั 1-2 รายการ หรือระดับเขตพืน้ที่ 
การศึกษา 1-4 รายการ 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
  ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
 4. ผลการพัฒนาที่เกิด 
    กับชุมชน หรือ 
    ทองถ่ิน (4 คะแนน) 
 

        ผลการประเมินคณุภาพภายนอก มาตรฐานดาน
สถานศึกษา  สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังสุดทาย 
  4    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 

 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้   
 อยูในระดับดมีาก 

  3    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 
 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้   
 อยูในระดับดแีละดีมาก 

  2    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 
 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน ทุกตวับงชี้   
 อยูในระดับด ี

  1    ผลการประเมินคณุภาพดานสถานศึกษาสงเสริม 
 ความสัมพันธ  และรวมมือกบัชุมชน มี 1 ตัวบงชี ้
 ที่ไดระดับพอใชหรือปรับปรุง 
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ตัวบงชี ้
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข 

ตามระดบัคณุภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนัทึกไว 
5. ปริมาณและ 
    สภาพของงาน   
    (8 คะแนน) 

           สถานศึกษามีปริมาณและสภาพของงาน ดังนี้   
1. มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              ในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
2. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ม ี
    ความตองการจําเปนพิเศษ 
3. มีโครงการหรือหองเรียนพิเศษ ที่ไดรับอนุมัติ   
    จากสวนราชการตนสังกดั     
4. มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ม ี
    ความหลากหลายทางเศรษฐกจิ/วัฒนธรรม/สังคม 
5. ตั้งอยูในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับ 
    รอยตะเข็บชายแดน 
6. ตั้งอยูในพื้นที่มีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร  
    เส่ียงภยั  ตามประกาศของหนวยงานราชการ เปนตน 
7. มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices)  
    ของภาระงานดานตาง ๆ อยางนอย 1 รายการ 
8. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 

  4    มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 6 รายการขึ้นไป    
  3    มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 5 รายการ    
  2    มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 3-4 รายการ    
  1    มีปริมาณและสภาพของงาน  จํานวน 2 รายการ    
(กรณีมีปริมาณและสภาพของงาน 1 รายการ หรือไมมี     
 ใหคะแนน 0 คะแนน) 

 

 

 

 (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
          (..............................................................) 
ตําแหนง............................................................ 
วันที่...........เดอืน...........................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมนิดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  (สวนที่ 1 และสวนที่ 2) 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   สายงานบริหารสถานศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ตําแหนง............................................................... วิทยฐานะ........................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ....................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ.................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 

     วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................. 
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา    
              (60 คะแนน) 

  เกณฑผาน 
สวนที่ 1  
     ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65  (39 คะแนน) 
สวนที่ 2  
     ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65  (26 คะแนน) 
และคะแนนสวนที่ 1 และสวนท่ี 2  
รวมกันแลว  ตองไมตํ่ากวา 
รอยละ 70  (70 คะแนน) 
 

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรยีน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
    1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

  1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียน  
  1.4 ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบ 

           อ่ืน ๆ ของระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 
  1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
  1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 

           ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

24 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

 
(4) 
(4) 

 

2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
     2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู 
     2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ      
     2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 
     2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการยกยอง 
          เชิดชูเกยีรติจากหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน     

16 
(4) 
(4) 
 (4) 
(4) 

 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 

ก.ค.ศ. 12/2 
- 242 - 



 

 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา 
    3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
    3.2 ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติ  

8 
(4)  
(4) 

  
 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน     
5. ปริมาณและสภาพของงาน 

4 
8 

 

รวมคะแนนผลการปฏิบัตงิาน 60   
สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน)    
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 20  

1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (5)  
1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (5)  
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค (8)  
1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม (2)  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 20  

2.1 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา  
       สถานศกึษา หนวยงานทางการศึกษาและชุมชน 

(10)  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพร 
      ในวงวิชาชีพ 

(10)  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 40   
คะแนนรวม 100   

 
 
 
     (ลงชื่อ).........................................................กรรมการผูประเมิน       

                                                                (..........................................................) 
                                                                    ตําแหนง........................................................ 
                                                                    วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ............. 
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ขอสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ราย (นาย  นาง  นางสาว)  .................................................................. 

 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 
......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
  

        
                   (ลงชือ่)............................................................กรรมการผูประเมิน       

                                                        (.............................................................) 
                                                              ตําแหนง............................................................ 
                                                        วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ............... 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   สายงานบริหารสถานศึกษา 

ผานการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดียวผานทั้ง 2 ดาน) 
        คร้ังที่ 2   (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1         ดานที่ 1           ดานที่ 2) 
        คร้ังที่ 3   (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2         ดานที่ 1           ดานที่ 2) 

การประเมินดานที่ 3 
กรณีผาน  (สวนที่ 1 สวน 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย ผานเกณฑ) 
                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวผาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2) 
กรณีไมผาน  (สวนที่ 1 สวน 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย ไมผานเกณฑ) 
                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวไมผาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2) 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ..........................................................................นามสกุล.........................................................................  
ตําแหนง................................................................ วิทยฐานะ........................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ....................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ.................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................. 

2.  ผลการประเมิน ดานที ่1 และดานที่ 2  

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

100 70**     ** คิดคะแนนเฉลี่ย 
   แตละดานจาก   
   กรรมการ 3 คน 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
 

100 70**      

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ 

(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสุดแลว)* 

ก.ค.ศ. 13/2 
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3.   ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน    
สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพ   
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา 
 

 
60 

 
39 

   เกณฑผาน  
สวนที่ 1 แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65   
       (39 คะแนน)  
สวนที่ 2 แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65   
       (26 คะแนน)  
คะแนนรวมเฉลี่ยแตละคนไมต่ํากวา  
       รอยละ 70  (70 คะแนน) 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 40 26    

รวมเฉล่ีย 100 70     
 

ความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 2  ในคราวประชุมครั้งที่........../..............เมื่อวันที่......................................    
                       ผานเกณฑการประเมินดานที ่3 ทั้ง 2 สวน   
                       ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                       ไมผานเกณฑการประเมิน (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
 
 

                                                                 (ลงชื่อ).........................................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
                                                                           (..........................................................) 
                                                                 ตําแหนง......................................................... 
                                                                 วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
 
 

* การประเมนิมผีลสิน้สดุแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑ หรือไมผานเกณฑ    
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แบบประเมนิดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการ  สายงานบริหารสถานศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.....................................................................นามสกุล.............................................................................  
ตําแหนง.......................................................................................................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ...................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ดานที ่1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี 
 

100  เกณฑผานตองไดคะแนน 
แตละดานเฉลี่ย ดังนี้ 
ดานที่ 1 ไมตํ่ากวารอยละ 65 
ดานที่ 2 ไมตํ่ากวารอยละ 65 
ดานที่ 3 ไมตํ่ากวารอยละ 65  
 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
     สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา   
     สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู และทกัษะ 
                    ในการบริหารจดัการสถานศกึษา   

100 
(60) 
(40) 

 

ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 
     1. ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา   
         1.1  ผลการพัฒนาที่เกดิกับผูเรียน 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     ของผูเรียน 
3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียน 
4) ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS  
      หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาต ิ 
    ในระดับชัน้สูงสุดของสถานศึกษา 
5) ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
6) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุม 

                     ที่มีปญหาในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 

100 
(60) 
24 
(4) 
(4) 

 
(4) 
(4) 

 
 

(4) 
(4) 

  

สําหรับกรรมการประเมิน

ก.ค.ศ. 14/2 
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รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

         1.2  ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู 
2) ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
3) ผลการเสริมสรางวินัย 
4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ไดรับการยกยองเชิดชเูกยีรติจากหนวยงานของรัฐ  
     และหนวยงานเอกชน 

         1.3  ผลการพัฒนาที่เกดิกับสถานศึกษา 
1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
2) ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยอง 

                     เชิดชูเกยีรติ  
         1.4 ผลที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 
         1.5 ปริมาณและสภาพของงาน 
     2. รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพฒันา           
            คณุภาพในการบรหิารจดัการสถานศกึษา  

         2.1 การระบุปญหาและกําหนดขอบเขตของปญหา            
         2.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา           
         2.3 การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา      
               นําไปใชแกปญหาหรือพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น  
         2.4 ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
 

16 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

 
 

8 
(4) 
(4) 

 
4 
8 

(40) 
 

5 
15 
15 
 

5 

  

 

 
 
       

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการผูประเมิน       
                                                  (..........................................................) 

                                                      ตําแหนง....................................................... 
                                                      วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ........... 
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โดยมีขอสงัเกตดงันี้  ราย (นาย นาง นางสาว)  .................................................................. 
 

ดานที่ 1  
................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 

ดานที่ 2  
................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
 

ดานที่ 3 
................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
 
 

               (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการผูประเมิน       
                                                       (...............................................................) 

                                                            ตําแหนง............................................................. 
                                                           วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ........... 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการ   สายงานบริหารสถานศึกษา 

 

ประเมินดานที ่1  ดานที่ 2  และดานที่ 3  
กรณีผาน  (ดานที่ 1  ดานที่ 2  และดานที่ 3 คะแนนรวมเฉลี่ยผานเกณฑ) 

                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวผาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 1         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 2         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 

กรณีไมผาน 
                        คร้ังที่ 1   (ประเมินครั้งเดยีวไมผานดานใดดานหนึ่งหรือทั้ง 3 ดาน) 
                        คร้ังที่ 2   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 1         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 
                        คร้ังที่ 3   (หลังจากพัฒนาครัง้ที่ 2         ดานที่ 1           ดานที่ 2          ปรับปรุงดานที่ 3) 

 

 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ.............................................................................นามสกุล....................................................................  
ตําแหนง......................................................................................................................................................       
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ...................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................  ขั้น....................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน................................................................. 

 

2.  ผลการประเมิน ดานที ่1 และดานที่ 2  

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

100 65     เกณฑผานแตละดาน 
ตองไดคะแนนรวมเฉลี่ย 
จากกรรมการ 3 คน ดังนี้ 
    ดานที่ 1 ไมตํ่ากวารอยละ 65 
     ดานที่ 2 ไมตํ่ากวารอยละ 65 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
 

100 65     

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 

(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสุดแลว)* 

ก.ค.ศ. 15/2 
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3.   ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ผาน 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน    
     -  ผลการพัฒนาคุณภาพ    
         ในการบรหิารจัดการ  
         สถานศึกษา 

 
60 

    เกณฑผาน  
ตองไดคะแนนจากกรรมการ 
แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65 
 

     - รายงานการสังเคราะห 
        ผลการแกปญหาและ   
        พัฒนาคณุภาพการในการ  
        บริหารจัดการสถานศึกษา 

40     

รวมเฉล่ีย 100 65     
 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ในคราวประชุมครั้งที่........../.............. เมื่อวันที่....................................    
                       ผานเกณฑการประเมิน   
                       พัฒนา (ดานที ่1  ดานที่ 2  ดานที่ 3  โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                       ไมผานเกณฑการประเมิน (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
 
 

                                                                 (ลงชื่อ)...........................................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
                                                                           (............................................................) 
                                                                 ตําแหนง.......................................................... 
                                                                 วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
 

* การประเมินมีผลสิ้นสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑ หรือไมผานเกณฑ    
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานนเิทศการศึกษา 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด  ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) 
 

วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

อางถึง    (1) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
             (2) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2548 
             (3) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 2 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
             (4) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/852 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 
             (5) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/900 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 
 

สิ่งที่สงมาดวย (1) หลักเกณฑและวิธกีารใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ  
   จํานวน 1 ชุด 

   (2) แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและ 
       เลือ่นวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 
   (3)  แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและ 
       เลือ่นวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 

 

ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดแจงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหหนวยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ น้ัน 

 

ก.ค.ศ.ไดพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะดังกลาวแลวเห็นวาเพ่ือใหการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงมีมติ ดังนี้ 

1. ยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือที่อางถึง (1) - (5)  

/2. กําหนดหลักเกณฑ... 
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2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ 

เลื่อนวิทยฐานะ ตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมน้ี โดยใหถือปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
3. สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหนังสือที่อางถึง (1) และ (2) และอยูในระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

 
 
 
 
ภารกิจระบบตําแหนงและวิทยฐานะที่ 2  
โทร. 0 2280 2821, 0 2280 2831, 0 2280 1017 
โทรสาร 0 2280 1029  0 2280 1095 
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 
หลักเกณฑ 
 1. ผูขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่ง
หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2  ป นบัถึงวันที่ยื่นคําขอ  
  1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2 คํารบัรองของผูบงัคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพืน้ที่
การศกึษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา การจัดทํา 
การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห สังเคราะหและ 
การวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
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  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ไดแก ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

3. การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได  

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4. การประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับคําขอ 
 5. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  5.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

  5.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย 
ไมต่ํากวารอยละ 65 
  5.3 ดานที่  3  ดานผลการปฏิบัติงาน  ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  
ไมต่ํากวารอยละ 65  
  กรณีคณะกรรมการประเมนิดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวาผลการประเมิน
อยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  
 6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ   
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ 
คําขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ       
      กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม  ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
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 7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใดแลว  
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8 .  สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ  
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้งโดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3  คือ 
ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผูขอรับการประเมนิ  ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสม จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน 
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา  15 วัน  นับแตวันที่
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
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  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินได พัฒนาแลว  ใหสงหนังสือแจงรายละเอียด 
ที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลว เห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา  
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการ ภายในเวลา 3 เดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
  4.5 กรณี ผูขอรับการประเมินไมส งรายละเอียดการพัฒนาตามขอสัง เกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ 
และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการประเมินทราบ  
  4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง  3 ดาน  ผานเกณฑที่  ก .ค .ศ .กําหนด  ให เสนอ 
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
 5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  
   กรณี  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ  ให ผูมี อํานาจตามมาตรา  53  
สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 สําหรับผูที่รับ
เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 จะแตงตั้งไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 
ไมเกิน 1 ขั้น  และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต 
วันออกคําสั่ง 
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ และเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ  และเรงรัดการดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

 

หลักเกณฑ 
 1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ หรือ           
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป  นับถึง
วันที่ยื่นคําขอ  
  1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่ เกี่ยวของกับการศึกษา  
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  ก .ค .ศ .ใหการรับรอง  การประมวลความรู เกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจากผลที่เกิดกับ
ครู  ผู เรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณาจาก 
การปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุงหมาย
ในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจาก
ผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและ 
ตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 70 
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  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองไดคะแนน   
ไมต่ํากวารอยละ 65  
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที ่1 และสวนที ่2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการชุดที่ 1  
มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมิน 
พัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  และผลงาน 
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุงได 
ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ 
คําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งให เลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิ เทศกชํานาญการพิ เศษ  
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว  
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย  และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
       กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน   เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศก
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน 
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ และ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมินสามคน
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 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
                      4.1  ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยใหคณะกรรมการ
บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวใน
แบบประเมินดวย 

   4.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และ
ผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป 
      4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน นับแต
วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน  นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับการ
ประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่ พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อ เสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
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  4.6 กรณี ผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสัง เกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และมีผลการประเมิน
ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการประเมินทราบ  
 5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏบิัติงาน  
  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมิน 
ดานที่ 1 และดานที่ 2  และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบ 
การพิจารณาดวย   
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่  2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ใหปรับปรุง
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น  สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง 
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ  
        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและหรือ
ผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   
  5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
และขอสังเกตของคณะกรรมการใหผูขอรับการประเมินทราบ   
 6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
  กรณี  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่ การศึกษามีมติอนุมัติ  และผู ขอรับการประเมิน 
ผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา   
ของอันดับ คศ. 3 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ขั้น  และ 
สงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาไดรับคํ าขอและเอกสารผลการปฏิบัติ งาน (ด านที่  3) หากดํ าเนินการ 
ไมแลวเสร็จ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

 

หลักเกณฑ 
 1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป           
หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
  1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา การจัดทํา 
การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห สังเคราะห 
และการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา  
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  ก .ค .ศ .ใหการรับรอง  การประมวลความรู เกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่  1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา   พิจารณาจาก 
ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุงหมาย
ในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 
ผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับ
การประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย

ไมต่ํากวารอยละ 75 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่  1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  ตองไดคะแนน   
ไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่  1 และสวนที่  2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 

    กรณีที่การประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการ 
ชุดที่  1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  และผลงาน 
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  
ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มกีารพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมตัิได 
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวน
สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จะตองผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย  และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอพรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติ งาน  (ด านที่  3)  ซึ่ ง เปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบั งคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว เสนอผูบั งคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน 
ทางวิชาการกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในการกลั่นกรองดังกลาว อาจตั้งกรรมการขึ้นเพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 
 4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
     4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และ
ศึกษานิเทศกนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของ 
ผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 
  4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน
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 5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
                       5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยใหคณะกรรมการ
บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมิน 
ไวในแบบประเมินดวย 

   5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่  ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และ
ผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่  1  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือดําเนินการตอไป 
    5.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา 15 วัน นับแต
วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
    เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
       5.4  กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรให 
มีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา  15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่  1  ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน  นับแตวันที่ไดรับแจง 
       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่  1  และหรือดานที่  2  แลว  ให ผูขอ 
รับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
          5.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม   
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1 
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  5.6 กรณี ผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสัง เกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                5.7 กรณี ผู ขอรับการประเมินได พัฒนาด านที่  1 และหรือด านที่  2  แล ว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
ใหผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย   
  6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใหปรับปรุง 
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต
ของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.  มีมติใหปรับปรุง   
ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ  
        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและ 
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  
ถือวาสละสิทธิ์   
  6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป  
  6.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป  
 7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
     กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ และใหไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 จะแตงตั้งได 
เมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด    
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่สํานักงาน 
ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหแจงผูขอ 
รับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

หลักเกณฑ 
 1. ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
   1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือ 
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
   1.3 ไดปฏิบัตงิานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษา  
และการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปตดิตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจากขอมูล
ของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก
ความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่ เกี่ยวของกับการศึกษา  
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
                                       สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรูจาก
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  ก .ค .ศ .ใหการรับรอง  การประมวลความรู เกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
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  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  พิจารณาจาก 
ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุงหมาย
ในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ 
การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และ
อาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  

3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4.   เกณฑการตัดสิน 

ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก

กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ย

ไมต่ํากวารอยละ 80 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองไดคะแนน     
ไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75  
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 
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กรณีที่การประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  และผลงาน 
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 
6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 

 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชีย่วชาญพิเศษ  
ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรบัคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวน
สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
  7. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
 

วิธีการ 
 1.  ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอพรอม
ทั้ งผลการปฏิบัติ งาน (ดานที่  3) ซึ่ งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบั งคับบัญชาชั้นตน เพื่ อตรวจสอบและรับรองแลว เสนอผูบั งคับบัญชาตามลํ าดับ  
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
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3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
   ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ จํานวน 3 คน  เปนคณะกรรมการ
ประเมิน 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให ก.ค.ศ. ตัง้ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะ
ตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมินสามคน 
 4.  การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน   
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ ง 2 ดาน ผานเกณฑที่  ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่3)  
ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  
เพื่อดําเนินการตอไป   
  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 
ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
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   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม             
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา
ที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

 4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมีผลการประเมิน
ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไมอนุมัติ และ 
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และ
ดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย   
  5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใหปรับปรุง 
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต
ของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุง   
ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม            
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา     
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  
ถือวาสละสิทธิ์ 

5.5  กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยู
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ และ 
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงตั้งเปน 
วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ได ตองเปนผูที่ไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ขั้น    

     เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
    5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ   
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่สํานักงาน 
ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหแจงผูขอรับ
การประเมินทราบ  และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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ก.ค.ศ. 1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 
ทุกตําแหนง 

 
                        วิทยฐานะที่ขอ.................................................................................... 
                         สาขา/สาขาวชิา/กลุมสาระการเรียนรู................................................. 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................ 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี.......................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................. 
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
3.วุฒิสูงกวาปริญญาตรี........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 

ตําแหนง....................................................... ตําแหนงเลขที่........................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน..................................................อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง ที่สําคญั ดังนี ้

วัน เดือน ป ตําแหนง 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
....................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 
 

...................... 

...................... 

...................... 

....................... 

....................... 

...................... 

...................... 

...................... 

....................... 

....................... 

2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......... 
2.4 เคยขอมีวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่...........เดือน..........................พ.ศ......... 
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3. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

สายงานการสอน 
1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห  
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ  (ถามี) 

สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
               บางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานท่ี 2  ดานความรูความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนา
ตนเองตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส่ือ/
นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ  
เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัติงาน 

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  โดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทาํเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด   
พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ  ดังนี้ 
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สายงานการสอน 
1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู เ รียน  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมิน  และหรือ 

ผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 
     ผูขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณและ
จิตใจ สังคม และสติปญญา แทนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบของวิชา 
ที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 

ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงานผล 
การพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม แทน  
โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา วาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด และอยางไร 
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) 

2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
3)  ขอมูลอ่ืน ๆ  ไดแก ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 

สายงานบริหารสถานศึกษา  
1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคณุภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
3)  ขอมูลอ่ืน ๆ  ไดแก ปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 

สายงานนิเทศการศึกษา 
1) ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 

 

 (ลงชื่อ)................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 (.....................................................) 

                                                                 ตําแหนง................................................. 
                                                                 วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ................... 
 
 

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
(.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 

 (ลงชื่อ).................................................. 
 (.............................................) 

             (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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ก.ค.ศ. 1/1 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 
 

ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.............................................................. 
                                  สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู................................................. 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล........................................................ 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................... 
2. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................... 
3. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................. 

ตําแหนง................................. วิทยฐานะ...........................................ตําแหนงเลขที่.......................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .........  

2.4 เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน................พ.ศ.......... 
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3. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

สายงานการสอน 
1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน   
              บางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) ส่ือ/
นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ  
เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัติงาน  

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบ 
เอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ  ดังนี้ 
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สายงานการสอน รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/1 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ 

ผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
 ผูขอรับการประเมินที่สอนในระดับปฐมวัย  ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
และจิตใจ  สังคม  และสติปญญา แทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือผลการทดสอบของวิชา 
ที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ  
 ผูขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงาน 
ผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม แทน 
โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา  วาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด ระดับใด และอยางไร 
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น..................................................................................... 
3. .............................................................................................................................                              

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูลเกี่ยวกับ

ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติอยู 
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................. 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 (สําหรับสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา)  
              และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (สําหรับสํานกังาน กศน.) 

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศกึษา และหนวยงาน  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 
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สายงานนิเทศการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 

สวนที่ 1 ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น.................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 (.....................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว    

มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

                                                                  ตําแหนง................................................. 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 

 (ลงชื่อ).................................................. 
 (.............................................) 

       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
                                                                  วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .............. 

- 37 - 



 
ก.ค.ศ. 2 

แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 

 (ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
ขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ....................................................... 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล............................................................................. 
ตําแหนง ..................................วิทยฐานะ........................................................ตําแหนงเลขที่................. 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................อําเภอ/เขต........................................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ........................................................ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2.   ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถงึความเปนผูมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
      และรวบรวมเอกสารหลักฐานอางองิไวท่ีสถานที่ปฏบิัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  ดังนี ้

1.  การมีวินัย  
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน

อันดีงามของสังคม  
 (ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาผูอ่ืน)  
1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาท่ีราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน

ของทางราชการ  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  

การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืนและผลงาน
เปนที่ปรากฏ  เปนแบบอยางที่ดี)                  

1.3  การตรงตอเวลา  การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ

อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        

1.4   ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบตัิหนาท่ี การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย  สุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี
ผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง  ชมเชย)         
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1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ )                 

2. การประพฤติปฏบิัตตินเปนแบบอยางทีด่ี 
2.1 ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  

คุมคา  มีประสิทธิภาพ 
(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไป

เปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได)              
2.2 การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน) 

2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง 

ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 
2.4 การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวางตัว

เปนกลางทางการเมือง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  การมีสวนรวม

สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกีย่วกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม) 

3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม  ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)       
3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 

3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการ 

ไดถูกตองเหมาะสม  และสามารถพัฒนาผูอ่ืนจนไดผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่องในเรื่องดังกลาวได)    
3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)       
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3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผล 
ตอการดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยอง  ชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 

4.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  
4.1 การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอยางสรางสรรค 

(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการ การนํามาปรับใช
ใหเกิดประโยชน  การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน โดยระบุช่ือ
กิจกรรมดังกลาวดวย ) 

4.2 การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 
(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่การศึกษา
การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ )    

4.4 การรักษาชื่อเสียง  ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ  

และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และการมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืน)         

4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดี แกผูเรียน ชุมชน  สังคม  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน  

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.1 การเอาใจใส ถายทอด ความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริมการแสวงหาความรู

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง โดยมีผลงาน
ปรากฏอยางตอเนื่อง)      

5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ  
เทาเทียมกัน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ  เทาเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกลาวดวย)      
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5.3  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี   
 (ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได )      
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 
 (ใหอธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  การไดรับการยกยอง ชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)   
5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวมอยางทุมเท 
และเสียสละจนสําเร็จ  เกิดประโยชนตอสวนรวม  และไดรับการยกยอง) 
               

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

(ลงชื่อ)............................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.............................................)  

                                                                               ตําแหนง.................................................. 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...................... 
 
                                                                                                          

(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง 
(.............................................)  

                                                                               ตําแหนง................................................................. 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........................ 

      ผูบังคับบญัชา 
 

(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง 
     (.............................................)  

                                                                               ตําแหนง................................................................. 
                                                                               วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........................ 

                                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพืน้ท่ีการศึกษา/สํานักงาน กศน. 
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ก.ค.ศ. 3 

แบบรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง ............................................ ตําแหนงเลขที่.......................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................................. อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................สวนราชการ......................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3)  
 ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กาํหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา 
   1.1   ผลที่เกิดกับครู  

  1.1.1 คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู 
   (ใหรายงานวาครูสามารถนําผลที่เกิดจากการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน 
ไปพัฒนาการจดัการเรียนรู ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาตแิละมาตรฐานการเรียนรูอยางไร  
และเปนไปอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจกัษ หรือไม อยางไร) 
  1.1.2  ความพึงพอใจของครู 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการสํารวจความพึงพอใจของครูกลุมเปาหมาย
ทั้งหมดที่มีตอกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน จํานวน......................คน โดยมี 
ผลการประเมินความพึงพอใจในปปจจุบัน  ดังนี้ 
  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

    สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน........................ คน    
คิดเปนรอยละ..................................  

1.2  ผลที่เกิดกับผูเรียน  
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

          สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน...................................................สถานศึกษา 
          มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมาจํานวน............................สถานศึกษา 
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1.3  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  
   1.3.1  สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

   ใหรายงานวาสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายไดนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศอยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษา 
ที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน.........................................สถานศึกษา  นําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ  จํานวน......................สถานศึกษา
คิดเปนรอยละ................... 

 1.3.2  สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 
    ใหรายงานวาสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ยอมรับอยางไร  

และในปปจจบุันสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ยอมรับ 
          ในระดบัประเทศหรือระดับสากล   จํานวน ................. สถานศึกษา 

                 ในระดับเขตตรวจราชการหรือในระดบัภาค จํานวน ..................สถานศึกษา 
                 ในระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา 
      หรือระดับจังหวดั     จํานวน ..................สถานศึกษา            
 ในระดบัสถานศึกษา    จํานวน ...................สถานศึกษา 

1.4  ผลที่เกิดกบัระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                       1.4.1  การจัดการศกึษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

 (ใหรายงานวาสถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
อยางกวางขวางและเปนแบบอยางไดโดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจนอยางไร) 

1.4.2  ความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชนที่มีตอ

กระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน   จํานวน......................คน โดยมีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในปปจจุบัน  ดังนี้ 

  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
  มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
   มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน..........................คน    
คิดเปนรอยละ..................................  
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 2.  รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  ตามหัวขอดงันี ้

2.1  ปญหาและขอบเขตของปญหา  
2.2  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา  
2.3  การนํารูปแบบเทคนิควธีิการแกปญหาหรือพัฒนาไปใชในการแกปญหาหรือพฒันา    
        และผลที่เกิดขึ้น  
2.4  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
   (ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 

 (.....................................................) 
ตําแหนง................................................. 
วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ......................... 

 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          ลงชื่อ...................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                  (.....................................................) 
                                                          ตําแหนง................................................. 
                                                          วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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ก.ค.ศ. 3/4 

แบบรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือเชีย่วชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
  ช่ือ...................................................... นามสกุล................................................................................. 

 ตําแหนง .............................................ตําแหนงเลขที่........................................................................ 
 วิทยฐานะ.......................................................................................................................................... 

หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน.................................................อําเภอ/เขต....................................... 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ...................................... 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ............................................................................................................ 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอทีก่ําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 
      สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  

 1.  ผลที่เกิดกบัครู  
1.1  คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู 

 (ใหรายงานวาครูสามารถนําผลที่เกิดจากการนิเทศการศกึษาของผูขอรับการประเมิน  
ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรูอยางไร และ
เปนไปอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจักษ หรือไม อยางไร) 

  1.2  ความพึงพอใจของครู 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการสํารวจความพึงพอใจของครูกลุมเปาหมาย

ทั้งหมดที่มีตอกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน       จํานวน......................คน โดยมีผล 
การประเมินความพึงพอใจในปปจจุบัน  ดังนี้ 

 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน...........................คน    
คิดเปนรอยละ..................................  
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 2.  ผลที่เกิดกับผูเรียน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

        สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน...................................................สถานศึกษา 
         มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมาจํานวน............................สถานศึกษา 

 3.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  
3.1  สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ใหรายงานวาสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายไดนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศอยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษา 
ที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน.........................................สถานศึกษา  นําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศจํานวน......................สถานศึกษา
คิดเปนรอยละ................... 

 3.2  สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 
 ใหรายงานวาสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับ

อยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ยอมรับ 
     ในระดบัประเทศหรือระดับสากล   จํานวน ................. สถานศึกษา 

               ในระดับเขตตรวจราชการหรือในระดับภาค              จํานวน ..................สถานศึกษา 
               ในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา 
      หรือระดับจังหวดั     จํานวน ..................สถานศึกษา            
 ในระดบัสถานศึกษา    จํานวน ...................สถานศึกษา 

 4.  ผลที่เกิดกบัระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.1  การจัดการศกึษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

   (ใหรายงานวาสถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
อยางกวางขวางและเปนแบบอยางไดโดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจนอยางไร) 

 4.2  ความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ สํารวจความพึงพอใจของผูปกครอง  

และชุมชนที่มีตอกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน   จํานวน......................คน โดยมีผล 
การประเมินความพึงพอใจในปปจจุบัน ดังนี้ 

 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 
 มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ....................... 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน............................คน    
คิดเปนรอยละ..................................  
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สวนที่ 2  ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1.  เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้

        1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวิจยัและพฒันา)............................................................... 
   2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น....................................................................................... 
   3. ..............................................................................................................................       

 2.  ลักษณะการจัดทํา 
         จัดทําแตผูเดียว  จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
         จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรปูคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน....................รายการ  
         ไดแก............................................................................................................... 

 3.  การนาํผลงานทางวิชาการไปใช     
  (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

 4.  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 (ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
    หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

 มี     
  1. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 

            ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ......................................................................... 
               เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
 2. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 

            ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ......................................................................... 
               เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
 3. ช่ือผลงาน............................................................................................................ 

            ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ......................................................................... 
               เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 
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4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
    หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิจัย..................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................. 
ช่ือวิทยานพินธ.....................................................เมื่อ (พ.ศ.).............................. 
ไมมี 

   
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 

 
                                                        ลงชื่อ.....................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
                                                        ตําแหนง................................................. 
                                                        วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 
 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          ลงชื่อ...................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                  (.....................................................) 
                                                          ตําแหนง................................................. 
                                                          วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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การประเมินดานที่ 1 
ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

(สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําช้ีแจงการประเมนิดานที่ 1   
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 
การประเมินดานที่  1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  

มีองคประกอบการประเมิน  เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
1. องคประกอบการประเมิน 
    การประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 5 ตอน จํานวน 25 ตัวบงชี้ ดงันี้ 
ตอนที่ 1  การมีวินัย ( 20  คะแนน ) มีจํานวน  5  ตวับงชี้ 
ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (20  คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้  
ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  ( 20  คะแนน ) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้  
ตอนที่ 4  ความรักและศรทัธาในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้  
ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจํานวน 5 ตัวบงชี ้

2. เกณฑการใหคะแนน 
กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4   

ระดับ 3 ระดับ 2  และระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน  ดังนี้ 
 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
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3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1    ผูที่ผานการประเมินดานที่ 1 จะตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย 

ดังนี้ 
1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

3.2  กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1 
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาได ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนจาก
คณะกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60 
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

4. วิธีการประเมิน 
      4.1 ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 1 (ก.ค.ศ.4 และ ก.ค.ศ.5)  
ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 1  และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 1  ทั้งนี้  แบบประเมิน
ดังกลาว ใชประเมินไดทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ 

4.2  ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ 
เอกสาร หลักฐาน  แหลงขอมูลที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เชน ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เอกสาร  หลักฐานที่แสดงการมีสวนรวม    
ในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนตน รวมทั้งใชวิธีการประเมิน 
ในรูปแบบตาง ๆ  ที่เหมาะสม  เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน  
ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  ผูรับบริการ  และผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนนตามพฤติกรรม 
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และหรือหลักฐานรองรอยที่ปรากฏในแตละตัวบงชี ้ โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับหลักฐาน รองรอย  และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะทอนพฤติกรรม
การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก
การประเมินดานที่ 1 (ก.ค.ศ. 4) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนน
ลงในตารางทายแบบ ก.ค.ศ.4 พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย 

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
  4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.5       
ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่1) และหรือครั้งที่ 3 
(หลังจากการพัฒนาครั้งที่2)  แลวแตกรณี 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย 
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คําอธิบายตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 
 
 

  ในการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ไดกําหนดรายการประเมินเปน 5 ตอน ๆ ละ 5 ตัวบงชี้ และในแตละตัวบงชี้ มีเกณฑการใหคะแนน 
ตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอย โดยกําหนดใหผูขอรับการประเมินรายงาน
พฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวม
เอกสารหลักฐานอางอิงไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินดังนี้ 
    ตอนที่ 1  การมีวินัย  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้ 1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับ       
และถือปฏิบัติตามกฎ  กติกา  มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดีงามของสังคม               
การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ตัวบงชี้  1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษา
และเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ    
การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี                  

ตัวบงชี้ 1.3  การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ
อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง    

ตัวบงชี้  1.4  ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การรักษาผลประโยชน            
ของทางราชการ และไมมีผลประโยชนทับซอน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการและไมมีผลประโยชนทับซอน  
การไดรับการยกยอง ชมเชย         

 
 
 

- 53 - 



 
 
ตัวบงชี้  1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนรวมงาน  

องคกร และชุมชน หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืน   
ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ                 

          ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้  2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ 
ของงานโดยยึดหลักประหยัด  คุมคา มปีระสิทธภิาพ หมายถึง  การปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ  
เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไปพัฒนาผูอ่ืนได              

ตัวบงชี้ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตน  
ตามหลักศาสนา  หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชย  และมีสวนรวมและ
เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

  ตัวบงชี้  2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม             
และชอบดวยกฎหมาย หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

  ตัวบงชี้  2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลางทางการเมือง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิ
และหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ     
การเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย        

  ตัวบงชี้ 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม หมายถึง      
การมีกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 

        ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   
       ตัวบงชี้ 3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  

การมีพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
 
 
 
  
 

- 54 - 



 
 
       ตัวบงชี้  3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึง

การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง 
        ตัวบงชี้  3.3   การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไป

ดวยความถูกตอง หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและ
ของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอ่ืนในเรื่องดังกลาวได    

  ตัวบงชี้  3.4  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาที่ 
หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน        

  ตัวบงชี้  3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม หมายถึง  การมีพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับ
การยกยองชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

 ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้   
ตัวบงชี้  4.1 การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและ          

ทางวิชาการอยางสรางสรรค  หมายถึง  การมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและ
วิชาการ การนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอื่นโดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย 

  ตัวบงชี้  4.2  การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางาน   
ในวิชาชีพ หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได       

  ตัวบงชี้  4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ หมายถึง การมี
บทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา การมีสวนรวม
ในการพัฒนาเสริมสรางผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ    
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  ตัวบงชี ้ 4.4  การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักด์ิศรแีหงวชิาชีพและการยกยอง              

เชิดชูเกียรติ หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปอง
ศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดาํเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  
และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน         

  ตัวบงชี้  4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน  สังคม หมายถึง  
การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม 
ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย 

 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
  ตัวบงชี้ 5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู          

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส  ถายทอด
ความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตอ 
งานในหนาที่และไดรับการยกยอง โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง      

  ตัวบงชี้  5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผู เรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถ             
ตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน  หมายถึง  การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ   
เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย      

      ตัวบงชี้  5.3  การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา  
งานในหนาที่   หมายถึง  การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรม  ในการพัฒนา
งานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได      

     ตัวบงชี้  5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
แบบแผน พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การไดรับการยกยอง ชมเชย ในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น   

      ตัวบงชี้  5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม หมายถึง   
พฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง 

- 56 - 



 

 

กรอบการประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

ตอนที่ 1 การมีวินัย 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

1. การมีวินัย (20 คะแนน) 1.1 การมีวินยัในตนเอง ยอมรับและ 
       ถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
       ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
       อันดีงามของสังคม (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ   
                กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และ  
                  แบบแผนอนัดีงามของสงัคม เปนแบบอยางที่ดี   
                 และเปนผูนําในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่น 
                ในดานนี้     
ระดับ  3   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ       
                กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
                  อันดีงามของสังคม เปนแบบอยางที่ดีและ 
                 มีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี ้
ระดับ 2    มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  
                 กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
                 อันดีงามของสังคม เปนแบบอยางที่ดี  
ระดับ 1    มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ    
                  กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
                  อันดีงามของสังคม 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน   
-   คํารับรองของผูบังคับบัญชา   
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
    วาผูขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 
    ของตนเองไดในระดับใด   
-   หลักฐานทีแ่สดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ  
     และถือปฏิบัติตามกฎ กตกิา มารยาท    
     ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม 
     ของสังคม เชน แผนงาน/โครงการ/  
     คําสั่งแตงตั้ง ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัย 
ในตําแหนงหนาที่ราชการ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง 
                หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
                ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
                และมีสวนรวมเสรมิสรางวินัยแกผูอื่น 
                มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี
ระดับ 3   รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง 
                หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย   
                ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ  
                มีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น      
ระดับ  2  รักษาและเสริมสรางวินยัในตําแหนง 
                หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
                ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   
ระดับ 1   ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
- ประวัตกิารรับราชการ (ก.พ.7) หลักฐานการ 
   มีสวนรวมในการเสริมสรางวินยั คุณธรรม    
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
-   เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.3  การตรงตอเวลา การอุทศิเวลา  
       ใหแกทางราชการและผูเรียน 
       อยางตอเนื่อง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ     
               มอบหมายไดสําเร็จ และอุทิศเวลาอยาง  
               ตอเนื่อง     
ระดับ 3   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ  
               มอบหมายไดสําเร็จ และอุทิศเวลา                      
ระดับ 2  ตรงตอเวลา และปฏบิัติงานตามที่ไดรับ  
               มอบหมาย     
ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกต ิ                        
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
 - หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/ 

 การเขารวมประชุมฯ 
 - หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการไดรับ   
   มอบหมายภารกิจที่ตองอุทศิเวลา และผลงาน 
   จากการอุทิศเวลา เชน การสอนซอมเสริม 
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ 
   รวมกิจกรรมในวนัหยุด                 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.4  ความซื่อสัตย สุจริต 
       ในการปฏบิัติหนาที ่
       การรักษาผลประโยชน 
       ของทางราชการ   
       และไมมผีลประโยชนทับซอน 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4     ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
                  รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
                 ไมมีผลประโยชนทับซอน 
                  และไดรับการยกยอง ชมเชย            
 ระดับ 3     ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
                  รักษาผลประโยชนของทางราชการ   
ระดับ 2     ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต     
 ระดับ 1     ไมเคยถูกลงโทษ                        
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัตกิารถูกลงโทษทางวินัยในดานนี ้ 
-   หลักฐานทีแ่สดงถึงความซื่อสัตย สุจริต  
    การรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
    และไมมีผลประโยชนทับซอน  
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ําใจ   
       เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน   
       องคกร และชุมชน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4    มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอื่น 
                  ไดอยางราบรื่น และประสบความสําเร็จ   
                  จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 
                  หรือองคกรที่เกี่ยวของ          
  ระดับ 3   มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น 
                  ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
 ระดับ 2   ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นและ 

                  ประสบความสําเร็จ 
  ระดับ 1   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลกัฐาน  เชน  คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
    หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ   
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน การทาํงาน  
   รวมกันในชมุชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ด ี  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

2. การประพฤติปฏบิัตติน   
    เปนแบบอยางที่ด ี  
    (20 คะแนน) 

2.1  ความอุตสาหะ ขยัน อดทน  
       มุงมั่นและรับผิดชอบตอ  
       ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
       โดยยดึหลัก ประหยดั คุมคา  
       มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ  
                 และมีผลงานปรากฏชัดเจน และนาํไป 
              เปนตนแบบพัฒนาผูอื่นได 
ระดับ 3   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ 
                และมีผลงานปรากฏชัดเจน 
ระดับ  2  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมีหลักฐาน 
             ที่ปรากฏ เปนที่ยอมรับ 
ระดับ 1   ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง             

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ       
   คณะกรรมการสถานศึกษา*         

-   เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเห็นถึง 
     ผลการปฏิบัติงานที่เปนผลมาจาก 
     ความอุตสาหะ ขยนั อดทน มุงมั่น 
     และรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน เชน    
    ชิ้นงาน วุฒบิัตร หนังสือรับรอง และ 
    คําสั่งตาง ๆ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 2.2 การยึดมั่นในคณุธรรม   
       จริยธรรม  มีความศรัทธา  
       และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
        (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
             และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยาง  
             ที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม  
               เสริมสรางพัฒนาผูอื่น 
 ระดับ  3  ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มคีวามศรัทธา  
                 และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
                เปนแบบอยางที่ดไีดรับการยกยอง ชมเชย 
ระดับ  2  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา   
             ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี 
ระดับ 1   ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม มคีวามศรัทธา  
               และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู 
เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัตกิารถูกลงโทษทางวินัยในดานนี ้ 
-  หลักฐานที่แสดงถึงการเปนผูยึดมั่นในคุณธรรม  
    จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม  
    ศาสนา และมีสวนรวมเสรมิสรางพัฒนาผูอื่น    
    เชน โครงการ/กิจกรรม/คาํสั่งแตงตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย  ฯลฯ 
-  ภาพถาย การเขารวมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  
      ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกตอง  
      เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4   ยึดมัน่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิตธิรรม 
                ไดรับการยกยอง ชมเชย และ 
                มีการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี ้
 ระดับ 3   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิตธิรรม 
                ไดรับการยกยอง ชมเชย 
ระดับ 2   ยึดมัน่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิตธิรรม 
ระดับ 1   ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมกีรณถีูกลงโทษ   
                หรือวากลาวตกัเตอืนในดานนี ้

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา *  
   ที่เกีย่วกับการปฏิบัติตน โดยยดึในหลกันติิธรรม 
   ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม 
   และชอบดวยกฎหมาย 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง 
   การเปนผูยึดมั่นในหลักนิตธิรรมยืนหยดักระทํา  
   ในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย  
    เชน  คําสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/   
    รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ      
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และวางตวัเปนกลาง 
ทางการเมือง (4 คะแนน) 

ระดับ  4    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย   
                 มีสวนรวมสงเสรมิ  สนับสนุนกิจกรรม 
                 ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง วางตวัเปนกลาง 
                 ทางการเมืองและการวางรากฐาน 
                 ระบอบประชาธิปไตย       
ระดับ  3    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย   
                 มีสวนรวมสงเสรมิ สนับสนุนกจิกรรม  
                 ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และวางตัว 
                  เปนกลางทางการเมือง                          
ระดับ  2    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย   
                  และสงเสริม สนับสนุน  กิจกรรมที่เกี่ยวของ  
                 กับการเลือกตั้ง 
ระดับ  1    ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา*  
- เอกสารหลักฐาน  เชน  คําสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วฒุิบัตรฯ/รายงานการใชสิทธิ ฯลฯ      

- ภาพถายในการรวมกิจกรรมการสงเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 

- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

                 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษ  
       วัฒนธรรมไทย  
       และสิ่งแวดลอม (4 คะแนน) 

 

 ระดับ 4    จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
                 จํานวนมากกวา  8  กิจกรรม             
  ระดับ 3   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
                 จํานวน7-8 กิจกรรม                  
  ระดับ 2   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
                 จํานวน 5-6 กิจกรรม                  
  ระดับ 1   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
                 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
                จํานวน 3-4 กิจกรรม 
 
 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

  -  เอกสารหลักฐาน  เชน  ภาพถายในการรวม    
     กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
     เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ฯลฯ          
  -  ตัวอยางกจิกรรม เชน  การประหยดัพลังงาน 
     การอนุรักษสิ่งแวดลอมการอนุรักษ 
     วัฒนธรรมไทย   กิจกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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 ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

3.  การดํารงชวีิตอยางเหมาะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทาง 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง  

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
                การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
                6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป                  
 ระดับ 3   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง  
                การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
                5 พฤติกรรม/กิจกรรม                              
ระดับ 2   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถงึ 
                 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
                4 พฤติกรรม/กิจกรรม             
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
                การนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
                มาใช 3 พฤติกรรม/กิจกรรม                 

  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/ประจกัษพยาน /ภาพถาย  
   สําเนาบัญชีเงินฝาก เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  

 การปลูกพืชผักสวนครัว การแตงกาย  
   การประหยดั  มัธยัสถ การอดออม ไมมีรายจาย  
   ตามบัญชีสูงกวารายรับ ฯลฯ                             
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 3.2  การละเวนอบายมุขและ 
       สิ่งเสพติด  (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
         อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา      

               รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี ้
               อยางตอเนื่อง   
ระดับ 3  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
               อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา 
               ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี ้
ระดับ 2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน  
                อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีสวนรวม  
                ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้     
ระดับ 1    มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน 
                อบายมุขและสิ่งเสพติด          

 
 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล    
     เชน 
      -  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
         คณะกรรมการสถานศึกษา * 
      -  เอกสารหลักฐานทีแ่สดงถึงพฤติกรรม 
         การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ 
         เปนผูมีสวนรวมหรือเปนผูนํารณรงค           
         เสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 
      -  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2.  สัมภาษณ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 3.3  การใชหรือใหขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลและของทางราชการ 
ใหเปนไปดวยความถูกตอง  

        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม   
               และสามารถพัฒนาผูอื่นจนไดผลงาน 
               เปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง                     
ระดับ 3  ใชหรือใหขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  
               เกิดประโยชนตอราชการ และสามารถ  
               ใหคาํแนะนําผูอื่น                            
 ระดับ 2  ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง  
                เกิดประโยชนตอทางราชการ     
 ระดับ 1  ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง        

 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

 -  เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเห็นวามกีารใชหรือให
ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับผูเรียนหรือผูรับบริการ และ 

     ขอมูล ขาวสารของทางราชการอยางถูกตอง เชน  
    การรักษาความลับของทางราชการ  การรักษา    
    ความลับของศิษย  การไมใชขอมูลเอื้อประโยชน  
    แกตนเองและผูอื่น  การเผยแพรขอมูลโดย 
    ไมบิดเบือน  มีการติดประกาศประกวดราคา  
    ใหทุนการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ/ตําแหนง  
    การสอบแขงขัน  การคัดเลือก  เปนตน   
    ใหทราบลวงหนาทั่วกันตามที่กฎหมายกําหนด    
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

  3.4  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี  
        เหมาะสมกับสถานภาพและ  
        ตําแหนงหนาที ่(4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ  
               สถานภาพและตําแหนงหนาที ่ไดรับ 
               การยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม     
               เสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี ้
 ระดับ 3 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 
               สถานภาพและตําแหนงหนาที่ และมี 
               สวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้  
 ระดับ 2  ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ 
               สถานภาพและตําแหนงหนาที ่
ระดับ 1   ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
               ตําแหนงหนาที่   

 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา         
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลกัฐาน  เชน  คําสั่งแตงตั้ง/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบตัร   ฯลฯ  
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
-   ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน  ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 3.5  การประหยัด มัธยัสถ  อดออม 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4    มีตั้งแต 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
                 กิจกรรมขึ้นไป มผีลตอการดํารงชีวิต  
                 เปนที่ปรากฏ ไดรับการยกยอง  ชมเชย  
                 และมีสวนรวมรณรงคและเสรมิสรางผูอื่น   
                 ในดานนี้    
ระดับ 3    มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
                 มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน   
                 และมีสวนรวมรณรงคและเสรมิสรางผูอื่น 
                 ในดานนี้    
ระดับ 2     มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
                 และมีผลตอการดาํรงชีวิตอยางชัดเจน  
ระดับ 1     มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เชน  คําสั่งแตงตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบตัร  ฯลฯ 
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
-  ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

4.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  การเปนสมาชิกที่ดี สนบัสนุน 
       หรือรวมกิจกรรมของวชิาชีพ 
       และทางวชิาการอยางสรางสรรค 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี
               เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
                 และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
               ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม 
               รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้  
ระดับ 3   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี
                 เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
                และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน 
                 และไดรับการยกยอง ชมเชย                  
 ระดับ 2   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี    
                 เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
                 และสามารถนํามาปรับใชได 
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ด ี   
                เขารวมกิจกรรม 2  กิจกรรม 

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ    
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ 

-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.2 การศึกษา คนควา ริเริ่ม 
สรางสรรคความรูใหม ๆ  
มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม 
                 นวัตกรรมในการพฒันางานในวชิาชีพ 
               จนสําเร็จและเปนตวัอยางได  
ระดับ 3   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม 
                 นวัตกรรมในการพฒันางานในวชิาชีพ 
               จนสําเร็จ 
ระดับ 2   ศึกษา คนควา ริเริ่ม  สรางสรรค  
               ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน 
               ในวชิาชีพ                         
ระดับ 1   มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม   
               สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
               ในการพัฒนางานในวิชาชีพ        
 
  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
- เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา  
   ริเริ่ม  สรางสรรคความรูใหม นวตักรรม 
   ในการพัฒนางานในวิชาชพี/ชิ้นงาน/หนงัสือ 
    ยกยอง  ชมเชย/รางวัล/เกยีรติบัตรฯ ฯลฯ 
-   ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.3 การมีบทบาทเปนผูนํา 
       ทางวิชาการในวงการวชิาชีพ  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
                ในระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา    
                และมีสวนรวมในการพัฒนาเสรมิสราง 
                ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น  
                และมีผลงานปรากฏ                
 ระดับ 3  มีบทบาทเปนผูนาํทางวิชาการ 
               ในระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา   
                และมีสวนรวมในการพัฒนาเสรมิสราง 
               ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น            
ระดับ 2  มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 

          ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นที่การศึกษา  
ระดับ 1  มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ  
              ในระดับสถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ 
              ชุมชน 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-   คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน ภาพถายในการรวมกจิกรรม/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/  
   รางวัล/วุฒิบตัร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.4 การรักษาชื่อเสียง  
ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชพี 
และการยกยองเชิดชูเกยีรติ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  
                อยางตอเนื่องเกดิผลดี  เปนที่ยอมรับและ  
                มีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้  
 ระดับ 3  จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
                อยางตอเนื่องเกดิผลดี    
ระดับ 2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม    
                อยางตอเนื่อง     
 ระดับ 1  จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/  
   รางวัล/เกียรติบัตร    ฯลฯ 
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม  ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี    
       แกผูเรียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4    เปนผูนําในการเสรมิสรางปลูกจิตสํานึกที่ด ี
                 แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ 

           และไดรับการยกยอง ชมเชย      
ระดับ 3     เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี 
                     แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ  
ระดับ 2   เปนผูนําในการเสรมิสรางปลูกจิตสํานึกที่ด ี
                 แกผูเรียน  ชุมชน สังคม 
ระดับ 1   มีสวนรวมหรือสงเสริม  สนับสนุน 

           การปลูกจิตสํานึกทีด่แีกผูเรียน  ชุมชน 
                สังคม ตั้งแต 3-4  ครั้ง/กิจกรรม 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เชน  คําสั่งแตงตั้ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตรฯ/ 
วุฒิบัตร ฯลฯ 

 -  ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
-   ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวชิาชพี  

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

5.  ความรับผดิชอบในวชิาชพี 
    (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู   
       หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
       โดยไมบดิเบือน ปดบัง  
       หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน) 

ระดับ 4    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
               การแสวงหาความรู  โดยไมบิดเบือน   
               ปดบัง  หวังสิ่งตอบแทน  เกดิผลด ี 
                 ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
               โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 
ระดับ 3    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
               การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบอืน   
               ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกดิผลด ี
                ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง 
ระดับ 2    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
               การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบอืน    
               ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกดิผลดี 
               ตองานในหนาที่          
ระดับ 1    เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม     
               การแสวงหาความรู  โดยไมบิดเบือน   
               ปดบัง  หวังสิ่งตอบแทน          

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานเกีย่วกับพฤติกรรม/โครงการ/ 
    กิจกรรม  ทีแ่สดงใหเห็นถึงการเอาใจใส  
    ถายถอดความรู  หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
    โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน/หนังสือ 
    ขอบคุณ/รางวัล/เกยีรติบัตร/ วุฒิบัตร ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียน  
      และผูรับบริการ เต็มความสามารถ  
      ตามหลักวชิาชีพ อยางสม่ําเสมอ 
      เทาเทียมกนั (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/  
                กิจกรรม  ขึ้นไป        
 ระดับ 3  จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
                กิจกรรม                         
ระดับ 2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/  
               กิจกรรม  
ระดับ 1  จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/  
               กิจกรรม                     

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  บันทึกการดาํเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เชน 
    การสอนซอมเสริม/การตรวจเยี่ยมบาน/ 
    การใหความชวยเหลือตามบทบาทหนาที่ ฯลฯ  
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.3 การศึกษา คนควา ริเริ่ม    
       สรางสรรคความรูใหม  
        นวัตกรรมในการพฒันางาน 
       ในหนาที ่ (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ศึกษา คนควา ริเริ่ม  สรางสรรค 
                ความรูใหม นวัตกรรมในการพฒันางาน   
                ในหนาที่จนสําเร็จ และเปนตัวอยางได 
ระดับ 3    ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค 
                 ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน  
                 ในหนาที่จนสําเร็จ       
ระดับ 2    ศึกษา คนควา ริเริ่ม  สรางสรรค 
                 ความรูใหม  นวัตกรรมในการพฒันางาน  
                 ในหนาที่                  
ระดับ 1     มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเริ่ม    
                  สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
                  ในการพัฒนางานในหนาที่         
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา 
   ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
   ในการพัฒนางานในหนาที/่ชิ้นงาน/ 
    หนังสือยกยอง  ชมเชย/รางวัล/เกยีรติบัตรฯลฯ  
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
       ของวิชาชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
       ของวิชาชีพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4    ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา 
                 องคกรภายนอก  หนวยงานอืน่ 
                 หรือหนวยงานที่สูงกวาระดบัจังหวัด/ 
                     เขตพื้นทีก่ารศกึษา 
 ระดับ 3    ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน  
                  ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา       
 ระดับ 2    ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
                  ของวิชาชีพ                        
 ระดับ 1    ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤต ิ
                  ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ    

 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
-  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับ 
    การยกยองจากคุรุสภา/องคกรหนวยงาน  
    ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ  
    กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 5.5 การมจีิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุงประโยชนสวนรวม  
      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือ 
              แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ   
              จนสําเร็จ  เกิดประโยชนตอสวนรวม  
              และไดรับการยกยอง  
 ระดับ 3 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
              แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ  
              จนสําเร็จ  เกิดประโยชนตอสวนรวม       
 ระดับ 2 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
              แกสวนรวมอยางทุมเท  และเสียสละ 
 ระดับ 1 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ  
              แกสวนรวม   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมลู เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

 -  เอกสารหลกัฐาน เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
     หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกยีรติบัตร/วุฒิบตัร   ฯลฯ    
-  ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน  การปลูกปา 
    เปนอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ    
-  เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 

 

หมายเหตุ      * คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเปนคณะกรรมการอื่นตามสังกัดของผูขอรับการประเมิน  แลวแตกรณี   
                         เชน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด/   
                         กรุงเทพมหานคร  เปนตน                                                                                                                            
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แบบบันทึกการประเมินดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ 

 ประเมิน             คร้ังท่ี 1 
                                                                คร้ังท่ี 2 (หลังจากพัฒนาครัง้ท่ี 1) 

                                                คร้ังท่ี 3 (หลงัจากพัฒนาครั้งท่ี 2)    
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................นามสกุล................................................................... 
ตําแหนง/วิทยฐานะปจจุบัน................................................................................................................... 
ชื่อหนวยงาน/สถานศึกษา......................................................................................................................  
หนวยงานที่สงักัด.................................................................................................................................. 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

 ก.ค.ศ. 4
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ตอนที่ 1  การมีวินยั (20 คะแนน)   
 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.1 การมีวินยั 
      ในตนเอง ยอมรับ  
      และถือปฏิบัติตาม   
      กฎ กติกา  มารยาท   
      ขนบธรรมเนียม     
      และแบบแผน 
      อันดีงามของสังคม 
      (4 คะแนน) 
 

 4 มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําใน         
การเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้              

3 มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เปนแบบอยางที่ดี และมีสวนรวม  
ในการเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้         

2 
 
 

 

มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เปนแบบอยางที่ดี    

1 มีวินยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม            
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.2 การรักษาและ  
       เสริมสรางวินยั  
       ในตําแหนงหนาที ่
       ราชการ การปฏิบัติ 
       ตามกฎหมาย 
       ระเบียบแบบแผน 
       ของทางราชการ 
        (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

   4 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 
มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ด ี     

3 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 

2 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

  1 ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั  
 

1.3 การตรงตอเวลา  
        การอุทิศเวลา  
       ใหแกทางราชการ  
        และผูเรียน 
        อยางตอเนื่อง 
        (4 คะแนน) 

   4 ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิเวลา 
อยางตอเนื่อง           

  3 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิเวลา                

  2 ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย     

  1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.4 ความซื่อสัตย สุจริต 
ในการปฏิบัตหินาที ่

       การรักษา 
         ผลประโยชน 
         ของทางราชการ   
       และไมม ี
       ผลประโยชน 
       ทับซอน 
      (4 คะแนน) 

 4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
 ไมมีผลประโยชนทับซอน   
  และไดรับการยกยอง ชมเชย            

 

3   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 รักษาผลประโยชนของทางราชการ   

 

2  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  

   1  ไมเคยถูกลงโทษ                         
 

1.5 การรักษา 
ความสามัคคี 
มีน้ําใจ 
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ตอเพื่อนรวมงาน  

       องคกร และชุมชน 
       (4 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
ไดอยางราบรืน่และประสบความสําเร็จ 
จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 
หรือองคกร ที่เกี่ยวของ                    

3 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
ไดอยางราบรืน่และประสบความสําเร็จ      

2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จ 

  1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได             
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ตอนที่ 2   การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  (20 คะแนน)   
 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2.1  ความอุตสาหะ  
       ขยัน อดทน    
       มุงมั่นและ  
       รับผิดชอบตอ  
       ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
       โดยยดึหลัก  
       ประหยดั คุมคา  
       มีประสิทธิภาพ 
       (4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่
ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน      
และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได          

3   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่   
  ยอมรับและมผีลงานปรากฏชัดเจน             

2  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  
 มีหลักฐานทีป่รากฏ เปนที่ยอมรับ               

   1  ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง  
 

2.2  การยึดมั่น 
       ในคุณธรรม   
       จริยธรรม   
       มีความศรัทธา 
       และปฏิบัติตน 
       ตามหลักศาสนา 
       (4 คะแนน) 

 4     ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   
           มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก  
           ศาสนา เปนแบบอยางที่ดี ไดรับการ 
           ยกยองชมเชย และมสีวนรวม  
           เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน  

3    ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม  
          มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 
          ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี  
          ไดรับการยกยอง ชมเชย  

2     ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
   มีความศรัทธา ปฏิบัติตนตามหลัก 

       ศาสนา เปนแบบอยางทีด่ี 
1    ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม 
      มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 

   ตามหลักศาสนา           
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
2.3 การยึดมั่น 

ในหลักนิติธรรม  
ยืนหยัด  กระทําใน
ส่ิงที่ถูกตอง  
เปนธรรม 

      และชอบดวย  
      กฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

 4 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลักนิติธรรม 
ไดรับการยกยอง ชมเชย มีการรณรงค
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลักนิติธรรม 
และไดรับการยกยอง ชมเชย                          

2 ยึดมั่นปฏิบัตหินาที่ตามหลักนิติธรรม            

1 ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณี 
ถูกลงโทษ หรือวากลาวตกัเตอืนในดานนี้      

 

2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย 

       ทรงเปนประมุข  
       และวางตวัเปนกลาง 
       ทางการเมือง 
        (4 คะแนน) 

    4   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธปิไตย  
            มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
         ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง วางตวัเปนกลาง  
         ทางการเมืองและ การวางรากฐาน 
         ระบอบประชาธิปไตย    
   3    ใชสิทธิและหนาทีต่ามระบอบประชาธปิไตย  
         มีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
         ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และวางตวั 
         เปนกลางทางการเมือง 

2   ใชสิทธิและหนาทีต่ามระบอบประชาธปิไตย 
   และสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
   กับการเลือกตั้ง            

1    ใชสิทธิและหนาทีต่ามระบอบ ประชาธิปไตย 

 
 

- 87 - 



 

 

 
 

ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2.5 การมีสวนรวม 
       อนุรักษ 
      วัฒนธรรมไทย 
       และสิ่งแวดลอม 
        (4 คะแนน) 
 
 

 4 จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวนมากกวา 8  กิจกรรม             
จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน  7-8 กิจกรรม                  
จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน  5-6 กิจกรรม                  
จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ 
 วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 3-4 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
2 
 
 
1 
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ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (20 คะแนน)   
  

 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

3.1  การดํารงชีวิต  
       ตามแนวทาง 
       หลักปรัชญา   
       เศรษฐกิจพอเพียง 
       (4 คะแนน) 

 4  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
 6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป               

3 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
5 พฤติกรรม/กจิกรรม                     

2  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
 4 พฤติกรรม/กิจกรรม 

1 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่สดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
3 พฤติกรรม/กจิกรรม                        

3.2 การละเวนอบายมุข 
      และสิ่งเสพติด 
      (4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเปนผูนํารณรงคและเสรมิสราง 
ผูอ่ืนในดานนีอ้ยางตอเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  

 และเปนผูนําในการรณรงคและ  
 เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

  2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
มีสวนรวมในการรณรงคและ
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน 
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด  

3.3 การใชหรือ 
       ใหขอมูลขาวสาร 
       สวนบุคคลและ 
       ของทางราชการ 
       ใหเปนไปดวย 
        ความถูกตอง  
        (4 คะแนน) 

 4 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง 
เหมาะสมและสามารถพัฒนาผูอ่ืน
จนไดผลงานเปนที่ประจกัษ 
อยางตอเนื่อง     

3 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง   
 เหมาะสมเกิดประโยชนตอราชการ 
 และสามารถใหคําแนะนําผูอ่ืน           

   2 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง 
 เกิดประโยชนตอทางราชการ 

1 ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง         
 

3.4 การดํารงตน  
เปนแบบอยางที่ดี  

       เหมาะสมกับ  
       สถานภาพและ 
       ตําแหนงหนาที ่
       (4 คะแนน) 

 
 

4 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมสีวนรวม  
 เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้

3 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที ่
และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนา
ผูอ่ืนในดานนี ้
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

 

 
 

 

 2 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที ่      

1 ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่  

 

3.5  การประหยัด   
       มัธยัสถ อดออม 
        (4 คะแนน) 

 

 
 

4 มีตั้งแต 4 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต 
เปนที่ปรากฏไดรับการยกยอง 
ชมเชย และมสีวนรวมรณรงค  
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชดัเจน 
และมีสวนรวมรณรงคและ 
เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลตอการดํารงชวีิตอยางชัดเจน     

1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
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ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  (20 คะแนน)  
 

    

 

 
ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

 

4.1 การเปนสมาชิกที่ด ี   
      สนับสนุนหรือรวม 
      กิจกรรมของวิชาชีพ 
      และทางวชิาการ  
      อยางสรางสรรค 
      (4 คะแนน) 

 

 
 

4 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถนํามาปรับใชให  
เกิดประโยชน ไดรับการยกยอง ชมเชย 
และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสราง
ผูอ่ืนในดานนี้ 

3  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
 เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ 
 สามารถนํามาปรับใชให 
 เกิดประโยชน  และไดรับการยกยอง  
ชมเชย                                          

2 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  
เขารวมกิจกรรม 2 กจิกรรม  
และสามารถนาํมาปรับใชได 

1  มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม                
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

4.2 การศึกษา คนควา 
ริเร่ิม  สรางสรรค 
ความรูใหม ๆ    
มาใชพัฒนางาน 

       ในวิชาชพี 
       (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวตักรรม 
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ  
จนสําเร็จ และเปนตัวอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค 
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จ   

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในวิชาชีพ               

1 มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเร่ิม
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ 

 

4.3  การมีบทบาท 
       เปนผูนําทางวิชาการ 
       ในวงการวิชาชีพ  
        (4 คะแนน) 
 
 
 

 4 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/ เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
มีสวนรวมในการพัฒนาเสรมิสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน และมี
ผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
ในระดบัจังหวดั/เขตพื้นทีก่ารศึกษา  
และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน   

2 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในระดับ
จังหวดั/เขตพืน้ที่การศึกษา 

1 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในระดับ
สถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน 
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

4.4 การรักษาชื่อเสียง  
ปกปองศักดิ์ศรี 
แหงวิชาชีพและ 

       การยกยอง 
       เชิดชูเกยีรติ 
        (4 คะแนน) 
 
 
 
 

 4 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 
เปนที่ยอมรับและมีสวนรวมรณรงค 
และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้                    

3 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อยางตอเนื่องเกดิผลดี 

2 จํานวน 3 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อยางตอเนื่อง        

1 จํานวน 2 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม  

4.5  การเสริมสราง 
       ปลูกจิตสํานึกที่ด ี
       แกผูเรียน ชุมชน  
       สังคม    (4 คะแนน) 
      

 4 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 
สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏและ
ไดรับการยกยอง ชมเชย 

3 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 
สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ 

2 เปนผูนําในการเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 
สังคม                        

1 มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน    
การปลูกจติสํานึก ทีด่แีกผูเรียน ชุมชน
สังคม  ตัง้แต 3 - 4 คร้ัง/กจิกรรม     
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  (20 คะแนน)   

   

 
 

ตัวบงชี ้
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

5.1 การเอาใจใส  
      ถายทอดความรู 
      หรือสงเสริม 
      การแสวงหาความรู 
     โดยไมบิดเบือน ปดบัง
      หวังส่ิงตอบแทน  
     (4 คะแนน) 

 4  เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน  เกดิผลดีตอ 
งานในหนาที่ และไดรับการยกยอง  
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 

3  เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบดิเบือน  
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน  เกดิผลดีตอ    
งานในหนาที่ และไดรับการยกยอง  

2  เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม  
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน  
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน และเกิดผลด ี
ตองานในหนาที่     

1   เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน 
ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน       
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

5.2 การเอาใจใส  
ชวยเหลือผูเรียน 

       และผูรับบริการ 
       เต็มความสามารถ 
       ตามหลักวิชาชีพ 
       อยางสม่ําเสมอ 
       เทาเทียมกนั 
      (4 คะแนน) 

 4  จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/   
 กิจกรรม ขึ้นไป           

3 จํานวน 4 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม                      

2 จํานวน 3 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม                     

1 จํานวน 2 พฤตกิรรม/โครงการ/
กิจกรรม                      

5.3 การศึกษา คนควา  
       ริเร่ิม สรางสรรค  
       ความรูใหม   
       นวัตกรรม 
       ในการพฒันา 
      งานในหนาที่   
      (4 คะแนน) 

 4 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในหนาที่จนสําเร็จ 
และเปนตวัอยางได        

3 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม  นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในหนาที่จนสําเรจ็     

2 ศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในหนาที่                

1 มีสวนรวม ศกึษา คนควา ริเร่ิม 
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในหนาที่                     
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ตัวบงชี ้

บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะตัวบงชี ้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

5.4 การประพฤติตน 
ตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพและ 

      แบบแผน พฤติกรรม 
      ตามจรรยาบรรณ  
      ของวิชาชีพ 
      (4 คะแนน) 

 4 ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา
องคกรภายนอก หนวยงานอื่น หรือ
หนวยงานที่สูงกวาระดับจังหวัด/ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

3 ไดรับการยกยอง ชมเชยจากหนวยงาน 
ระดับจังหวดั/เขตพื้นที่การศกึษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ              

1 ไมเคยถูกตกัเตอืนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ       

5.5  การมีจิตอาสา 
       จิตสาธารณะ    
       และมุงประโยชน 
       สวนรวม 
       (4 คะแนน) 
 

 4 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกดิประโยชนตอสวนรวม 
และไดรับการยกยอง 

3 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกดิประโยชนตอสวนรวม              

2 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ  

1 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ 
แกสวนรวม   
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บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงชี้ และคะแนนรวม  
 

รายการประเมิน 
คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี ้ คะแนน

รวม ตัวบงชี้ท่ี 
1 

ตัวบงชี้ท่ี 
2 

ตัวบงชี้ท่ี 
3 

ตัวบงชี้ท่ี 
4 

ตัวบงชี้ท่ี 
5 

ตอนที่ 1 การมวีินัย       
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน 
               เปนแบบอยางที่ด ี

      

ตอนที่ 3 การดาํรงชีวิตอยางเหมาะสม       
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชพี       
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       

                                                                                                                             คะแนนรวม  
บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และขอคิดเห็น 

1. จุดเดน   
 ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
2. จุดท่ีควรพัฒนา   
 ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
3. ขอคิดเห็น   
 ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ความเห็น        ผานการประเมิน   
                      ควรพัฒนา (ระบุหวัขอ) ............................................................................................................ 
                     ไมผานการประเมิน 

                                                                                 ลงชื่อ .........................................กรรมการผูประเมิน 
                                                  (..............................................) 

                                               ตําแหนง..............................................                                                    
                                                         วันที่.......เดือน.....................พ.ศ. ................... 
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                                                                                                                                             ก.ค.ศ. 5 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (สําหรบัทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)  

                                                   ประเมิน          คร้ังที่ 1 
                                                             คร้ังที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1) 

                                             คร้ังที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)    
 

1.    ขอมูลผูรับการประเมิน 
       ช่ือ..........................นามสกุล ...................ตําแหนง.............................. วิทยฐานะ.......................................... 
       สถานศึกษา/หนวยงาน........................................อําเภอ/เขต........................................................................... 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา/หนวยงานการศึกษา...... ............................สวนราชการ................................... 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
ตอนที่ 1 การมีวินัย 20    เกณฑผานแตละวิทยฐานะ ตองไดคะแนน

จากกรรมการ 3 คน เฉล่ีย ดงันี้ 
ชํานาญการ ไมต่ํากวารอยละ 65  
ชํานาญการพิเศษ  ไมต่ํากวารอยละ 70  
เชี่ยวชาญ  ไมต่ํากวารอยละ 75 
เชี่ยวชาญพเิศษ  ไมต่ํากวารอยละ 80 

ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 20    
ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 20    
ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 20    
ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 20    

คะแนนรวม 100    
รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน  เฉล่ีย  (คนท่ี 1+คนท่ี 2+คนท่ี 3)   =  ………... คะแนน 

                           3 
 

โดยมีขอสงัเกตในการประเมินจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น        ผานการประเมิน   
                       ควรพัฒนา (ระบุหวัขอ) ............................................................................................................ 
                      ไมผานการประเมิน 

 
 

  สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 

(ลงชื่อ) ......................ประธานกรรมการ    
           (.........................................)
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ........... 
 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ............ 

 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ......... 
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดท่ีควรพฒันา  และขอคิดเห็น 
    ราย (นาย นาง นางสาว)................................................... 

1. จุดเดน   
 ..................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 2. จุดท่ีควรพัฒนา   
 ..................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
3. ขอคิดเห็น   
 .................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 

 
 

(ลงชื่อ) ......................ประธานกรรมการ    
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ................. 
 

(ลงชื่อ) ...................................กรรมการ     
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. .................. 

 

(ลงชื่อ) .................................กรรมการ      
           (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดอืน.......... พ.ศ. ................ 
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การประเมินดานที่ 2 
ดานความรูความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

คําช้ีแจงการประเมนิดานที่ 2   
ดานความรูความสามารถ 
สายงานนิเทศการศึกษา 

 

การประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ มอีงคประกอบการประเมิน   
เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน  และวิธกีารประเมิน  ดังนี้ 

1. องคประกอบการประเมนิ   
การประเมินดานที่  2  ดานความรูความสามารถ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  

ประกอบดวย  2  สวน  ดังนี ้
สวนที่  1  การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน   

มีรายการประเมิน  6  รายการ จํานวน  7  ตัวบงชี ้ ดังนี้ 
1) การนิเทศการศึกษา  (15  คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี้ 
2) ความรูและความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา  (5 คะแนน)   

มีจํานวน  1 ตัวบงชี้ 
3) การจัดทํา  การใชและการนําเสนอสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (10  คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี ้
 4)   การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  ( 15 คะแนน)   

มีจํานวน  2 ตัวบงชี้ 
  5) การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (10  คะแนน)  
มีจํานวน  1  ตัวบงชี้ 

6) การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย (5 คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี ้
 

  สวนที่  2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา 
คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  3 รายการ  จํานวน 3 ตัวบงชี้  ดงันี้ 

1) การศึกษาดวยตนเอง (20  คะแนน)  มจํีานวน  1 ตัวบงชี้ 
2) การมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ  (10  คะแนน)  มีจํานวน  1 ตัวบงชี ้
3) การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  (10  คะแนน)  มีจํานวน  1 ตัวบงชี้ 
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2. เกณฑการใหคะแนน 
  กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ  4  ระดับ  คือ ระดบั  4  ระดับ  3  
ระดับ  2  และระดับ  1  ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได 

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) (คะแนนเต็ม 15) (คะแนนเต็ม 20) 
4 5.00 10.00 15.00 20.00 
3 3.75 7.50 11.25 15.00 
2 2.50 5.00 7.50 10.00 
1 1.25 2.50 3.75 5.00 

 

3.  เกณฑการตัดสิน 
3.1 ผูที่ผานการประเมินดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย   ดังนี้ 

 1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
    2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
    3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  
   4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

3.2 กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1  
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาได ทั้งนี้ตองมีผลการประเมินจากกรรมการ 
ทั้งสามคนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชํานาญการ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60 
   2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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4. วิธีการประเมิน 
  4.1 ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 2 ( ก.ค.ศ. 6/4 และ ก.ค.ศ. 7/4) 
ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 2  และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 2    

4.2 ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ 
เอกสาร หลักฐาน  แหลงขอมูล ที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา รวมทั้งใชวิธีการประเมินในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม  เชน  การสังเกต  
การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน  ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ  และ
ผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนน โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับ
หลักฐานรองรอย  และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินดานที่ 2 
(ก.ค.ศ. 6/4) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนนลงในแบบสรุปผล
การประเมินดานที่ 2 (ก.ค.ศ.7/4) พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ
ขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย 
   ทั้งนี้  การประเมินดานที่ 2  ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน  
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน   
  4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.8/4   
ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 1) และหรือครั้งที่ 3 
(หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 2)  แลวแตกรณี 
  

   ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควร
พัฒนา และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย 
   
หมายเหตุ   -  แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 9)ใชสําหรับสํานักงาน 

   เขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
   ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา  เมื่อการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 มผีลสิ้นสุดแลว  

  - แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 10) ใชสําหรับสํานักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ.   
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คําอธิบายตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

 การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานนิเทศการศึกษา  มีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  ประกอบดวย  2  สวน คือ  สวนที่ 1 การเปนผูมี
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา  60  คะแนน  มีจํานวน 7  ตัวบงชี้  และสวนที่ 2 การพัฒนา
ตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา  40  คะแนน  มีจํานวน 3  ตัวบงชี้  ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา (60 คะแนน) 
  การนิเทศการศึกษา  พิจารณาจากการมีความรูความสามารถและทักษะในการนิเทศการศึกษา 
ดานหลักสูตร  การจัดการเรียนรู  การประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผลการศึกษา         
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร   
 ตัวบงชี้ที่ 1  กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการนิเทศ
การศึกษา  ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา ที่ประกอบดวย การวางแผน การสรางเครื่องมือ การปฏิบัติการ
การติดตามและประเมินผล การรายงานผล และการนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
และบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบายที่กําหนด 
  

  ตัวบงชี้ที่ 2  การศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกับการศึกษาและความสามารถในการ
นําไปใชในการนิเทศการศึกษา  หมายถึง ความสามารถในการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาและสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาไปใชในการนิเทศการศึกษาใหแกผูรับ
การนิเทศและผูรวมงาน  
 

 ตัวบงชี้ที่ 3   การจัดทํา การใช  และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง  ความสามารถในการผลิต  จัดทํา  หรือจัดหาเครื่องมือนิเทศในลักษณะของเอกสาร สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือนิเทศ  และนําเสนอ 
ไดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
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ตัวบงชี้ที่ 4   การวิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา  หมายถึง ความสามารถ 

ในการวิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษาที่ทันสมัย  เปนประโยชนและมีการนําผลไปใชใน
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
 

 ตัวบงชี้ที่ 5   การวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา  หมายถึง  ความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนางานนิเทศการศึกษา  และนําผลการวิจัยไปใช  รวมทั้งมีการเผยแพรผลงานวิจัย  
 

 ตัวบงชี้ที่ 6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศึกษา  หมายถึง ความสามารถ
ในการกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการศึกษา โดยใชขอมูลจากผลการนิเทศ 
มาประกอบ ดําเนินการตามกรอบที่กําหนด มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การนิเทศการศึกษา 
  

 ตัวบงชี้ที่ 7  การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง ความสามารถในการ
เชื่อมโยงบูรณาการงานที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งเปนงานที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบตามหนาที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก  ใหเกิดประโยชนตองาน
นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการศึกษา   
 

สวนที่  2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา (40 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 1  การศึกษาดวยตนเอง  หมายถึง  การศึกษา คนควา และรวบรวมความรูที่ไดจาก
การศึกษา คนควา จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   นํามาสูการสรางองคความรู พรอมทั้งนําไปใชประโยชน
ในการนิเทศการศึกษาและเผยแพรออกมาในรูปแบบหรือวิธีการตาง ๆ  เชน เอกสาร บทความ สื่อ 
นวัตกรรม เปนตน 
 

  ตัวบงชี้ ที่ 2  การมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ  หมายถึง การเขารวมเปนสมาชิก
องคกรวิชาชีพหรือวงวิชาการ และเขารวมประชุม  อบรม สัมมนาทางวิชาการกับองคกรวิชาชีพ  
วงวิชาการ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีการนําเสนอ  แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในวงวิชาการ และเปนวิทยากรที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
ของศึกษานิเทศก  
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ตัวบงชี้ที่ 3  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง  มีการใหบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพอยางหลากหลายวิธีการหรือชองทาง เชน  การนิเทศทางไกล  การใหบริการเอกสาร/สื่อ
ทางวิชาการ  การใหคําปรึกษาแนะนํา การเปนวิทยากร  เปนตน 
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กรอบการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ   (100 คะแนน) 
 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา (60 คะแนน)   
1.  การนิเทศการศึกษา  (15  คะแนน) 
     โดยพิจารณาจากการนิเทศการศึกษา 
     เกี่ยวกับหลักสูตร  การจัดการเรียนรู  
     การประกนัคุณภาพภายใน  การวัด 
     และประเมนิผลการศึกษา   
     การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ   
     และการพฒันาบุคลากร 
                              
  

กระบวนการนิเทศการศึกษา 
- การวางแผน 
- การสรางเครื่องมือ 
- การปฏิบัติการ 
- การติดตามและประเมินผล 
- การรายงานผล 
- การนําผลไปปรับปรุง 
   และพัฒนา 
  
  

ระดับ  4  สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา  
                ไดอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 
                จนบังเกิดผลเปนที่ประจักษ 
ระดับ 3    สามารถดําเนินการนิเทศการศกึษา 
                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 
               ไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพบังเกิดผล 
ระดับ 2   สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
               ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 
               ไดอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 
ระดับ 1   สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
               ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 
               ไดอยางตอเนื่อง 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
 แหลงขอมูล เชน 
    -  แผนการนิเทศ 
    -  แผนปฏิบตัิราชการหรือโครงการ 
    -  รายงานผลการนิเทศ 
    -  ขอมูลสารสนเทศ 
    -  เครื่องมือการนิเทศ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
2. ความรูและความสามารถที่เกี่ยวของ 
    กับการศึกษา  (5 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การศึกษาคนควาความรู 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
และความสามารถในการนํา 
ไปใชในการนเิทศการศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ 4   มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกับ 
                การศึกษาอยางหลากหลาย  และสามารถ 
                นําไปใชในการนิเทศการศึกษาใหผูรับ 
                    การนิเทศและผูรวมงานไดมากกวา 3 วิธีการ 
ระดับ 3    มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกับ 
                การศึกษาอยางหลากหลาย  และสามารถ 
                นําไปใชในการนิเทศการศึกษาใหผูรับ 
                การนิเทศและผูรวมงานได  2-3 วิธีการ 
ระดับ 2   มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกับ 
                การศึกษาอยางหลากหลาย  และสามารถ 
                นําไปใชในการนิเทศการศึกษา 
                ใหผูรับการนิเทศได 
ระดับ 1    มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกับ 
                การศึกษาอยางหลากหลายและสามารถ 
                นําไปใชในการนิเทศการศึกษา 
                ใหผูรวมงานได 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน 
    -  แผนการนิเทศ 
    -  แผนปฏิบตัิราชการหรือ    
       โครงการ 
    -  รายงานจากการศึกษาคนควา 
    -  บทความขอเขียน/website 
    -  เอกสารวชิาการ 
    -  บันทึกการนิเทศ 
    -  สมุดนิเทศ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคล 
    ที่เกี่ยวของ 
  
  
  

 

- 109 - 



 

 

 
 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
3.  การจัดทํา การใช  และการนําเสนอ 
    สื่อ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ    (10  คะแนน) 

การจัดทํา  การใช  และ 
การนําเสนอสื่อ  นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 4    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร สื่อ  
                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   
                และมีการนําเสนอจนเปนทีย่อมรับ 
                ในวงวิชาการ 
ระดับ 3    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร สื่อ  
                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
                และมีการนําเสนอในวงวิชาการ 
ระดับ 2    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร สื่อ  
                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ระดับ 1   มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร สื่อ  
                นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
   แหลงขอมูล เชน 
   -  เอกสารทางวิชาการ 
   -   สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -  รายงานผลการใชสื่อ  นวัตกรรม 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    -  หลักฐานการวิเคราะห/ปญหาความตองการ 
   -  บันทึกการนิเทศ 
   -  สรุป/รายงานผลการนิเทศ 
   -  แผนปฏิบตัิราชการหรือโครงการ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
4.  การวิเคราะห  สังเคราะห 
     และการวจิยัทางการศึกษา  
    (15 คะแนน) 

4.1 การวิเคราะหและ 
      สังเคราะหงานวิจยั 
      ทางการศึกษา   
      (5 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ  4     มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจัย 
                  ทางการศึกษาที่ทนัสมัย  เปนประโยชน  
                  และมีการนําผลไปใชในการพฒันา 
                  การนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบ 
ระดับ  3     มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจัย 
                  ทางการศึกษาที่ทนัสมัย  เปนประโยชน 
                  และมีการนําผลไปใชในการพฒันา 
                  การนิเทศการศึกษา 
ระดับ  2    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวจิัย 
                  ทางการศึกษาที่เปนประโยชน 
                  ตองานที่รับผิดชอบ 
ระดับ  1    มีการวิเคราะห  หรือสังเคราะหงานวิจยั 
                  ทางการศึกษา 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน 
  -   เอกสาร/รายงานการวิเคราะห   
       สังเคราะห  งานวจิัย 
  -  แผนการนเิทศ 
  -  บันทึกการนิเทศ 
  -  สรุป/รายงานผลการนิเทศ 
  -  เอกสาร  หลักฐานอื่นที่เกีย่วของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 4.2 การวิจยัและพัฒนา 

      งานนิเทศการศึกษา   
      (10 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ระดับ 4   มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                 และนําผลการวิจยัไปใชอยางตอเนื่อง 
                 และเผยแพรผลงานจนเปนที่ยอมรับ 
                 ในวงวิชาการ 
 ระดับ 3   มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                 และนําผลการวิจยัไปใชเพื่อการนิเทศ 
                 ติดตามการจัดการศึกษา 
ระดับ 2    มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                ตามนโยบายและนาํผลการวิจัยไปใชเพื่อ 
                การนิเทศการศึกษา 
ระดับ 1    มีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 
                ตามนโยบาย 
  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
     แหลงขอมูล เชน 
     -  ผลงานการวิจัย 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

5.  การติดตาม ตรวจสอบและ   
    ประเมินผลการนิเทศการศึกษา  
    (10 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมนิผล  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ระดับ 4   มีการกําหนดกรอบการติดตาม  
                ตรวจสอบและประเมินผล  โดยใชขอมูล 
                จากผลการนิเทศมาประกอบ  ดําเนินการ 
                ตามกรอบที่กําหนด และรายงานผล 
                การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ระดับ 3   มีการกําหนดกรอบการติดตาม  
                ตรวจสอบและประเมินผล  ดําเนินการ 
                ตามกรอบที่กําหนด และรายงานผล 
                การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 
ระดับ 2    มีการกําหนดกรอบการติดตาม  ตรวจสอบ  
                และประเมินผล  และดําเนนิการ 
                ตามกรอบที่กําหนด  
ระดับ 1   มีการกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ 
                และประเมินผล 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
   แหลงขอมูล เชน 
   -  แผนการนเิทศ 
   -  สรุป/รายงานผลการติดตาม  
       ตรวจสอบและประเมนิผล 
   -  สรุป/รายงานผลการนิเทศ 
   -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
 2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
6. การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  
    มอบหมาย  (5 คะแนน)  
 
  
  
  
  
  
  
  

การปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ไดรับมอบหมาย 
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ 4    มีการเชื่อมโยงบูรณาการงานทีไ่ดรับ  
                มอบหมายใหเกิดประโยชนตองาน 
                นิเทศติดตาม  เพื่อพัฒนาการศึกษา 
                ตามหนาที่ของศึกษานิเทศก 
ระดับ 3    งานที่ไดรับมอบหมายสามารถนําไปใช 
                แกปญหาและพฒันาการจัดการศึกษา 
ระดับ 2    งานที่ไดรับมอบหมายสามารถนําไปใช 
                แกปญหาและพฒันาการเรียนการสอน 
ระดับ  1   งานที่ไดรับมอบหมายสงผลตอการ 
                 พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดนอย 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
   แหลงขอมูล เชน 
   -  คําสั่งมอบหมายงาน 
   -  สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
  
  
  
  

สวนที่  2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา (40 คะแนน)  
1. การศึกษาดวยตนเอง (20 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  

การศึกษาดวยตนเอง 
  
  
  
  
  
  

ระดับ 4    มกีารศึกษาและรวบรวมความรูดวยวธิีการ 
              ที่หลากหลายจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
              และสรางองคความรูพรอมทั้งนําไปใช 
              และเผยแพร 
ระดับ 3   มีการศึกษาและรวบรวมความรูดวยวิธีการ 
              ที่หลากหลายจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
              และสรางองคความรูพรอมทั้งนําไปใช 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
    แหลงขอมลู เชน 
    -  สรุปองคความรู/บันทึกการเรียนรู 
   -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 
 
 
 
 
 
2. การมีสวนรวมในวงวิชาการ 
    หรือวงวิชาชีพ   (10 คะแนน) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
การมีสวนรวมในวงวิชาการ 
หรือวงวิชาชพี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ 2     มีการศึกษาและรวบรวมความรู                  
                 ดวยวิธีการทีห่ลากหลายจาก 
                 แหลงการเรียนรูตาง ๆ และเผยแพร 
ระดับ 1     มีการศึกษาและรวบรวมความรูดวยวิธีการ 
                 ที่หลากหลายจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
 
ระดับ 4     มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ/ 
                    วงวิชาการ เขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
                 ทางวิชาการ มีการนําเสนอแลกเปลี่ยน 
                 เรียนรูในวงวิชาการและเปนวิทยากร 
                            ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของศึกษานิเทศก 
ระดับ 3     มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ/ 
                     วงวชิาการ เขารวมประชมุ อบรม สัมมนา 
                     ทางวิชาการ  และเปนวทิยากรที่เกีย่วของ 
                 กับงานในหนาทีข่องศึกษานิเทศก 
ระดับ 2    มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวชิาชีพ/ 
                                         วงวิชาการ  เขารวมประชุม อบรม สัมมนา  ทางวิชาการ 
ระดับ 1           มีการเขารวมเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ/วงวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน 
    -  รายงาน/สรุปผลการประชุม อบรม  
       สัมมนา 
    -  ผลงานที่นําเสนอ 
    -  คําสั่ง/หนงัสือเชิญ/เกียรติบัตร/  
       หลักฐานการเปนสมาชกิ 
-  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
 2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 3. การใหบริการทางวิชาการ 
    และวิชาชพี  (10  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การใหบริการทางวิชาการ 
และวิชาชพี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ  4    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
                  อยางหลากหลายวิธีการหรือชองทาง    
                 ไมนอยกวา 12  ครั้งตอป 
ระดับ  3    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
                 อยางหลากหลายวธิีการหรือชองทาง   
                  9 - 11  ครั้งตอป  
ระดับ  2    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
                 อยางหลากหลายวธิีการหรือชองทาง 
                 6 - 8  ครั้งตอป 
ระดับ  1    มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
                 อยางหลากหลายวธิีการหรือชองทาง  
                 นอยกวา 6 ครั้งตอป 
  
 
  
  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลักฐาน 
    แหลงขอมูล เชน 
    -  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
    -  บันทึกการขอรับบริการ 
    -  สมุดนิเทศ 
    -  หนังสือตอบรับเอกสาร/สื่อ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2. สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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ก.ค.ศ. 6/4 

 

 

 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

 
แบบบันทึกการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
ประเมิน     ครั้งที่   1 

      ครั้งที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1) 
                                           ครั้งที่  3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2) 

 ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ชื่อ................................................................................นามสกุล.................................................................... 
 ตําแหนง.......................................................................วิทยฐานะ.................................................................. 
 หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน...................................................เขต/อําเภอ................................................. 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................................สวนราชการ............................................. 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ...............................................ขั้น...........................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน........................................................................................... 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา  (60 คะแนน) 
1. กระบวนการนิเทศการศึกษา   

(15 คะแนน) 
    -  การวางแผน 
    -  การสรางเครื่องมือ 
    -  การปฏิบัติการ 
     -  การตดิตามและประเมินผล 
    -  การรายงานผล 
      -   การนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
   โดยพิจารณาจากการนิเทศการศึกษา  
เกี่ยวกับ  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู 
การประกันคณุภาพภายใน   
การวัดและประเมินผลการศึกษา  
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
        ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา  
        ไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
        จนบังเกดิผลเปนที่ประจักษ 
  3    สามารถดําเนินการนิเทศการศึกษา 
        ตามกระบวนการนิเทศการศึกษาได  
         อยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพบังเกดิผล 
  2    สามารถดาํเนนิการนเิทศการศึกษาตาม 
        กระบวนการนิเทศการศึกษาไดอยาง  
        ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
  1    สามารถดําเนินการนิเทศการศกึษา 
        ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา  
       ไดอยางตอเนื่อง 

 

-118 - 



 

 

ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2. . การศึกษาคนควาความรู 
    ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
    และความสามารถในการ 
    นําไปใชในการนิเทศการศกึษา       
   (5 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
         สามารถนําไปใชในการนิเทศการศึกษา 
        ใหผูรวมงานและผูรับการนิเทศ 
        ไดมากกวา 3 วิธีการ 
  3    มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
        สามารถนําไปใชในการนิเทศ 
         การศึกษาใหผูรวมงานและผูรับการ 
          นเิทศได  2-3 วิธีการ 
  2    มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
        สามารถนําไปใชในการนิเทศ    
        การศึกษาใหผูรับการนเิทศได 
  1    มีการศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของ 
        กับการศกึษาอยางหลากหลาย  และ 
        สามารถนําไปใชในการนิเทศ 
        การศึกษาใหผูรวมงานได 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

3.  การจัดทํา การใช  
     และการนําเสนอสื่อ   
     นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
      สารสนเทศ     (10  คะแนน) 
         
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร  
        ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ  
        การปฏิบัติงานและมกีารนําเสนอ 
        จนเปนทีย่อมรับในวงวชิาการ 
  3    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร 
       ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
       สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสม 
       กับการปฏิบัติงาน และมีการนําเสนอ 
       ในวงวิชาการ 
  2    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร  
        ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ 
        การปฏิบัติงาน 
  1    มีการจัดทํา และสามารถใชเอกสาร  
        ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

4.  การวเิคราะหและสังเคราะห 
    งานวิจยัทางการศึกษา   
    (5  คะแนน) 
            
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจยั 
        ทางการศึกษาที่ทันสมัย เปนประโยชน  
        และมีการนําผลไปใชในการพัฒนา 
        การนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบ 
  3    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจยั 
       ทางการศึกษาที่ทันสมัย เปนประโยชน 
        และมีการนําผลไปใชในการพัฒนา 
        การนิเทศการศึกษา 
  2    มีการวิเคราะห  สังเคราะหงานวิจยั 
       ทางการศึกษาที่เปนประโยชนตองาน 
       ที่รับผิดชอบ 
  1    มีการวิเคราะห  หรือสังเคราะห 
        งานวิจยัทางการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

5.  การวิจยัและพัฒนา 
     งานนิเทศการศึกษา   
     (10  คะแนน) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการวิจยัและพัฒนางานนิเทศ 
        การศึกษาและนําผลการวิจัยไปใช 
        อยางตอเนื่องและเผยแพรผลงาน 
         จนเปนทีย่อมรับในวงวชิาการ 
  3    มีการวิจยัและพัฒนางานนิเทศ 
        การศึกษาและนําผลการวิจัยไปใช   
         เพื่อการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
  2      มีการวิจยัและพัฒนางานนิเทศการศกึษา 
        ตามนโยบายและนําผลการวิจยัไปใช 
        เพื่อการนเิทศการศึกษา 
  1    มีการวจิยัและพัฒนางานนิเทศการศกึษา 
        ตามนโยบาย 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

6. การติดตาม ตรวจสอบและ  
    ประเมินผล (10 คะแนน)   
     
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการกําหนดกรอบการติดตาม  
        ตรวจสอบและประเมนิผล  โดยใช 
        ขอมูลจากผลการนิเทศมาประกอบ   
        ดําเนินการตามกรอบที่กําหนด และ 
        รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
        และประเมินผล 
  3    มีการกําหนดกรอบการติดตาม 
        ตรวจสอบและประเมนิผล  ดําเนินการ  
        ตามกรอบที่กําหนด และรายงานผล 
           การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 
  2    มีการกําหนดกรอบการตดิตาม  
        ตรวจสอบและประเมนิผล  และ  
       ดําเนินการตามกรอบที่กําหนด 
  1    มีการกําหนดกรอบการติดตาม 
       ตรวจสอบและประเมนิผล 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

7.  การปฏิบัติงานอื่นตามที ่
     ไดรับมอบหมาย (5 คะแนน)   
     
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการเชื่อมโยงบูรณาการงานที่ไดรับ 
        มอบหมายใหเกิดประโยชนตองาน 
        นิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาการศึกษา 
        ตามหนาที่ของศึกษานิเทศก 
  3    งานที่ไดรับมอบหมายสามารถ 
        นําไปใชแกปญหาและพัฒนา 
        การจัดการศึกษา 
  2    งานที่ไดรับมอบหมายสามารถ 
        นําไปใชแกปญหาและพัฒนา 
        การเรยีนการสอน 
  1    งานที่ไดรับมอบหมายสงผลตอการ 
        พัฒนาคณุภาพการศึกษาไดนอย 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

สวนที่ 2 การพฒันาตนเองเพือ่เพิ่มพนูความรูและทักษะในการนิเทศการศึกษา  (40 คะแนน) 

1. การศกึษาดวยตนเอง (20 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
       ดวยวิธีการที่หลากหลายจากแหลง 
         การเรียนรูตาง ๆ  และสรางองคความรู 
        พรอมทั้งนําไปใชและเผยแพร 
  3    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
        ดวยวิธีการที่หลากหลายจากแหลง  
         การเรียนรูตาง ๆ  และสรางองคความรู 
        พรอมทั้งนําไปใช 
  2    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
        ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
        จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ และเผยแพร 
  1    มีการศึกษาและรวบรวมความรู 
         ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
         จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2. การมีสวนรวมในวงวิชาการ 
    หรือวงวิชาชพี  (10 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
        วิชาชีพ/วงวิชาการ เขารวมประชุม  
          อบรม สัมมนาทางวิชาการ มีการนําเสนอ 
        แลกเปลี่ยนเรียนรูในวงวิชาการและ 
        เปนวิทยากรที่เกี่ยวของกบังานใน 
         หนาที่ของศึกษานิเทศก 
  3    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
        วิชาชีพ/ทางวิชาการและเปนวิทยากร 
        ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของ 
        ศึกษานิเทศก 
  2    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
       วิชาชีพ/วงวิชาการ เขารวมประชุม  
        อบรม สัมมนาทางวิชาการ 
  1    มีการเขารวมเปนสมาชกิองคกร 
        วิชาชีพ/วงวิชาการ  
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนความรูความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

3. การใหบริการทางวิชาการ 
    และวิชาชพี (10  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
       วิชาชีพอยางหลากหลายวิธีการหรือ  
       ชองทาง ไมนอยกวา  12  คร้ังตอป 
  3    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
        วิชาชีพอยางหลากหลายวิธีการหรือ  
        ชองทาง 9 - 11  คร้ังตอป  
  2    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
       วิชาชีพอยางหลากหลายวธีิการหรือ  
       ชองทาง 6 - 8  คร้ังตอป 
  1    มีการใหบริการทางวิชาการและ 
       วิชาชีพอยางหลากหลายวิธีการหรือ  
       ชองทาง นอยกวา 6 คร้ังตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      (ลงชื่อ)............................................................กรรมการผูประเมิน 
                                        (...........................................................) 
                                                                    ตําแหนง..................................................................................... 
                                                                    วันที่..................เดือน..............................พ.ศ............................. 
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แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

 สายงานนิเทศการศึกษา 
 

ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ................................................................นามสกุล.......................................................................... 
ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ........................................................................ 
หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 
ใหกรอกตัวเลขแสดงระดบัคุณภาพตามผลการประเมินในชองระดบัคณุภาพ 

 

สวนที่ ตัวบงชี ้ น้ําหนัก
คะแนน 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได 

(น้ําหนักคะแนน × 
ระดบัคุณภาพ) 

4 3 2 1  
1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา         

 (60  คะแนน)       
 1.  กระบวนการนิเทศการศกึษา 15      

2.  การศึกษาคนควาความรูทีเ่กี่ยวของกับการศึกษา 
       และความสามารถในการนาํไปใชในการนิเทศการศึกษา 

5      

3.  การจัดทํา  การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10      

4.  การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจยัทางการศึกษา 5      
 5.  การวิจยัและพัฒนางานนิเทศการศึกษา 10      

6.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 10      
7.  การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 5      

ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 1 60      
ผลการประเมิน           ผลรวมคะแนนที่ได  สวนที่ 1   ..          ..................................คะแนน 

                                                                     4 

สําหรับกรรมการชุดที่ 1 

ก.ค.ศ. 7/4
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โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกีย่วกับจุดเดน จดุที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
 

 

 

     (ลงชื่อ ).................................................กรรมการผูประเมิน 
                              (...............................................) 
     ตําแหนง ........................................................... 
     วันที่.............เดือน.......................พ.ศ................      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ตัวบงชี ้ น้ําหนัก
คะแนน 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได 

(น้าํหนกัคะแนน × 
ระดบัคณุภาพ) 

4 3 2 1 
2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

ในการนิเทศการศึกษา  (40  คะแนน) 
      

 1.  การศึกษาดวยตนเอง  20      
2.  การมีสวนรวมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ 10      
3.  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชพี 10      

ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 2 40      
      ผลการประเมิน         ผลรวมคะแนนที่ได  สวนที่ 2        ............................คะแนน 
                                                           4 

รวมผลการประเมิน ท้ัง 2 สวน =………………………….คะแนน 
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคดิเห็น 

ราย (นาย นาง นางสาว).......................................... 
 

1. จุดเดน 
        .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. จุดท่ีควรพัฒนา 
                      .................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
3. ขอคิดเห็น 
                        ............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................                                  
                                                                                 

      (ลงชื่อ)............................................................กรรมการผูประเมิน 
         (....................................................) 
                       ตําแหนง ........................................................... 
          วันที่.............เดือน.......................พ.ศ................      
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ก.ค.ศ. 8/4 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 
สายงานนิเทศการศึกษา 

 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

    ช่ือ................................................................นามสกุล........................................................................ 
    ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ....................................................................... 
    หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา...............................................สวนราชการ............................................. 
    รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 

    วิทยฐานะทีข่อรับการประเมิน.............................................................................................................. 
 

2.   ผลการประเมินดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ 

 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 

หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถ 
ในการนเิทศการศึกษา 

60    เกณฑผานแตละวิทยฐานะตองไดคะแนน 
รวมทั้ง 2 สวน จากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย ดังนี้  
วิทยฐานะชํานาญการ  ไมต่ํากวารอยละ 65 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ไมต่ํากวารอยละ 70  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ไมต่ํากวารอยละ 75 
 

สวนที่ 2 การพฒันาตนเอง 
เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
ในการนเิทศการศึกษา 

40    

รวมคะแนน 100    

รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน  เฉล่ีย                 (คะแนนรวมคนที่ 1 + คนท่ี 2 + คนท่ี 3)   
                                                                           
 

โดยมีขอสงัเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดงัแนบ) 
ความเห็น          ผานการประเมิน   
                        ควรพัฒนา    
                       ไมผานการประเมิน 
 

 (ลงชื่อ) ............................ ประธานกรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน............... พ.ศ............... 

 

  (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 

(...............................................) 
ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ.......................... 

 

  (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 

(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ....................... 

 
 

สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1 

 = ............  คะแนน      
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สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคดิเห็น 

     ราย (นาย นาง นางสาว)................................................. 
 

1. จุดเดน 
                      .................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. จุดท่ีควรพัฒนา 
                      .................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
3. ขอคิดเห็น 
                      .................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

  (ลงชื่อ) ............................ ประธานกรรมการ 
(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน............... พ.ศ............... 

 

(ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 

(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ................. 

 

  (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ 

(...............................................) 

ตําแหนง........................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ....................... 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

 ช่ือ................................................................นามสกุล......................................................................... 
 ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ........................................................................ 

หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 
2.   ผลการประเมิน ดานที่ 1 และดานที่ 2 (มีผลสิ้นสุดแลว) * 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม     
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

100     เกณฑผานแตละดานและ 
แตละวิทยฐานะตองไดคะแนน 
จากกรรมการ 3  คนเฉล่ีย  ดังนี้ 
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
          ไมตํ่ากวารอยละ 70 
-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
        ไมตํ่ากวารอยละ 75 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100     

 

3.   สรุปผลการประเมิน 
 ดานที่ 1 
 ประเมินครั้งที ่1  เมื่อวันที่................................................................  ผาน     ไมผาน   
 ประเมินครั้งที ่2  (พัฒนาครั้งที่ 1)  เมื่อวันที.่...................................  ผาน     ไมผาน   
 ประเมินครั้งที ่3  (พัฒนาครั้งที่ 2)  เมื่อวันที.่....................................  ผาน     ไมผาน   
 ดานที่ 2 
 ประเมินครั้งที ่1  เมื่อวันที่...............................................................  ผาน     ไมผาน   
 ประเมินครั้งที ่2  (พัฒนาครั้งที่ 1)  เมื่อวันที.่...................................  ผาน     ไมผาน   
 ประเมินครั้งที ่3  (พัฒนาครั้งที่ 2)  เมื่อวันที.่...................................  ผาน     ไมผาน   

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
(เมื่อการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 มีผลสิ้นสุดแลว)  * 
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4.  ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน   
                       ผานการประเมิน     
                      ไมผานการประเมิน  
 

 (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการชดุที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ. 5  และ ก.ค.ศ. 8/4 ทัง้ผานและไมผานการประเมิน) 
 
 
                                                                         (ลงชื่อ)......................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
                                                                                  (.......................................) 
                                                                          ตําแหนง........................................... 
                                                                          วันที่.......เดอืน.......................พ.ศ. .................. 
 
 

* การประเมินมีผลสิ้นสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการชุดท่ี 1 ไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑ 
   หรือไมผานเกณฑ                                                           
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สายงานนิเทศการศึกษา  

1.   ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

       ช่ือ................................................................นามสกุล...................................................................... 
       ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ.................................................................... 
       หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 
       รับเงินเดอืนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 

       วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.................................................................................................................... 
2.  ไดมีการตรวจสอบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนี้มีคณุสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ 
      ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด คือ 

1)  ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   
     เมื่อวันที่ ...................นับถึงวันยืน่คําขอเปนเวลา........ป......เดือน......วัน   หรือ  
     ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการ   
     เมื่อวันที่ ...................นับถึงวันยืน่คําขอเปนเวลา........ป......เดือน......วัน   

       2)  มีภาระงานตามตําแหนง            เต็มเวลา      ไมเต็มเวลา              
3) ไดปฏิบัติงานตามหนาทีค่วามรับผิดชอบฯ ยอนหลัง 2 ป    ติดตอกัน   ไมติดตอกนั นบัถึงวนัทีย่ืน่คําขอ 

3.   ผลการประเมิน  ดานที่ 1 และดานที่ 2  

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

100     เกณฑผานแตละดาน ตองได
คะแนนจากกรรมการ 3 คน
เฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 75 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100     

 

4.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง  ในการประชุมคร้ังท่ี............./.......... ..เม่ือวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ. ..............     
มีมติใหผานการประเมินท้ัง 2 ดาน   

        (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่  1  ตามแบบ ก.ค.ศ. 5 และ ก.ค.ศ. 8/4 ) 
 
                                                                                 

     (ลงชื่อ)..................................................... 
                                                                                                  (.................................................) 
                                                                                ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหนาสวนราชการ 

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ก.ค.ศ. 10 

     วันที่.......เดอืน...................พ.ศ. ..................... 
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การประเมินดานที่ 3 
ดานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
คําช้ีแจงการประเมนิดานที่ 3   

ดานผลการปฏิบัติงาน 
สายงานนิเทศการศึกษา 

 

  การประเมินดานที่  3  ดานผลการปฏบิัติงาน  มีองคประกอบการประเมิน   
เกณฑการใหคะแนน  เกณฑการตัดสิน  และวิธกีารประเมิน  ดังนี้ 

1. องคประกอบการประเมนิ   
     การประเมนิดานที่  3 ดานผลการปฏิบตัิงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน    

ประกอบดวย  2  สวน  ดังนี ้
                                     สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  คะแนนเต็ม  60  คะแนน 
มีรายการประเมิน  4  รายการ  จํานวน 7  ตัวบงชี ้ ดังนี้ 

1) ผลที่เกิดกับครู  (25  คะแนน)  มีจํานวน  2 ตัวบงชี้ 
2) ผลที่เกิดกับผูเรียน  (10 คะแนน)  มีจํานวน  1  ตัวบงชี้ 
3) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  (15  คะแนน)  มีจํานวน  2  ตัวบงชี ้
4) ผลที่เกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (10  คะแนน)   

มีจํานวน  2 ตัวบงชี้ 
 

 สวนที่  2 ผลงานทางวิชาการ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  2  รายการ   
จํานวน  6  ตวับงชี้  ดังนี้ 

1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20  คะแนน)  มีจํานวน  4  ตัวบงชี้ 
2) ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  (20  คะแนน)  มีจํานวน  2  ตัวบงชี้ 

2.  เกณฑการใหคะแนน   
2.1 การประเมินดานที่  3 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  

กําหนดใหมีเกณฑการประเมินเปนระดับคุณภาพ  4  ระดับ  คือ ระดับ  4  ระดับ  3  ระดับ  2  และ
ระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
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ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได 
(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) (คะแนนเต็ม 20) 

4 5.00 10.00 20.00 
3 3.75 7.50 15.00 
2 2.50 5.00 10.00 
1 1.25 2.50 5.00 

 

2.2  การประเมินดานที่  3 สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ  พิจารณาจาก 
1)  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  
      -  ความถูกตองตามหลักวิชาการ  ( 7 คะแนน) 
     -  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ  ( 6 คะแนน) 
      -  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (4 คะแนน) 
      -  การจัดทํา  การพิมพและรูปเลม  ( 3 คะแนน) 
2)  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  
      -  ประโยชนตอผูเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา          
          หนวยงานการศึกษาและชุมชน  (10 คะแนน) 
      -  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ   

                                                       (10 คะแนน) 
3.  เกณฑการตัดสิน 
      3.1 การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนที่ 1  

ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  และสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ผูที่ผานเกณฑการประเมิน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้   

 

วิทยฐานะ ผลการประเมินดานที่ 3 
สวนที่ 1 สวนที่ 2 คะแนนรวมเฉลี่ยท้ัง 2 สวน 

ชํานาญการพิเศษ   ไมต่ํากวารอยละ 65 ไมต่ํากวารอยละ 65 ไมต่ํากวารอยละ 70 
เชี่ยวชาญ ไมต่ํากวารอยละ 70 ไมต่ํากวารอยละ 70 ไมต่ํากวารอยละ 75 
เชี่ยวชาญพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 75 ไมต่ํากวารอยละ 75 ไมต่ํากวารอยละ 80 
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3.2 การปรับปรุงดานที่ 3 
  กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 2  

มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงานอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  โดยตองมีผลการประเมิน  
จากกรรมการไมนอยกวา 2 คน ผานเกณฑทั้งในสวนที่ 1  สวนที่ 2 และคะแนนรวมเฉลี่ย และตอง
มีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 

  การปรับปรุงสวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองเปนกรณี 
ที่ผูขอรับการประเมินชี้แจงขอมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/4) ยังไมชัดเจน 
สามารถใหผูขอรับการประเมินอธิบายหรือชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจนไดเทานั้น  ไมสามารถให
ปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา เชน  ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน  
สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 การปรับปรุงสวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได 
 การปรับปรุงดานที่ 3 สามารถปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1  

ใหปรับปรุงภายในเวลา 6 เดือน  เมื่อปรับปรุงแลวหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแลวเห็นวา 
ผูขอรับการประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต  อาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน
เวลา 3 เดือน   

4. วิธีการประเมิน 
  4.1   ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 3 ( ก.ค.ศ. 11/4 และ ก.ค.ศ. 12/4) 
ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 3  และคําอธิบายรายการและตัวบงชี้การประเมินดานที่ 3    

4.2 ใหกรรมการพิจารณาจากขอมูลสวนที่  1 คือ  ผลการพัฒนาคุณภาพ 
การนิเทศการศึกษา  จากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับการประเมินรายงานตามแบบ ก.ค.ศ. 3/4  และ
อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  สําหรับการประเมินสวนที่  2  พิจารณาจากเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ  ตามจํานวนและประเภทที่ ก.ค.ศ. กําหนดไวในหลักเกณฑฯ  ของแตละวิทยฐานะ
และตามคําอธิบายรายการและตัวบงชี้การประเมินดานที่ 3  ทั้งนี้การประเมินในสวนที่ 2  นี้  อาจให 
ผูขอรับการประเมินตอบขอซักถามดวยก็ได 
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  4.3 การประเมินดานที่ 3  สวนที่ 1  (ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา)  
ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แหลงขอมูลที่แสดงถึงรองรอยคุณภาพตามที่ปรากฏ
ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/4)  แลวใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ โดยวงกลมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพและบันทึกหลักฐานรองรอยที่สอดคลองกับระดับคุณภาพนั้น  ในแบบบันทึกการประเมิน  
(ก.ค.ศ. 11/4) แลวจึงนําคะแนนที่ไดแตละขอและขอสังเกตมาบันทึกลงในแบบประเมินดานที่ 3   
(ก.ค.ศ. 12/4)  ใหชัดเจน 
  4.4 การประเมินดานที่  3  สวนที่  2 (ผลงานทางวิชาการ) ใหกรรมการแตละคน
ประเมินผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่กําหนด แลวจึงใหคะแนน 
ในแตละรายการ  พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการในแบบประเมินดานที่ 3   
(ก.ค.ศ. 12/4)  ใหชัดเจน 

 
 

หมายเหตุ    แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 13/4) ใชสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  หรือสวนราชการเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณา  เมื่อการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่  3 มีผลสิ้นสุดแลว 

 
 
 
 1. ใหคณะกรรมการประเมิน  2  รายการ  ตามที่ผูขอรับการประเมินเสนอไวตามแบบ ก.ค.ศ. 1  
(ขอ 6) คือ 1) ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน  
สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และ 2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหา
และการพัฒนาการจัดการศึกษา   
 2. ใหกรรมการแตละคนประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาของผูขอ 
รับการประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ โดยใชแบบบันทึกการประเมินดานที่ 3  (ก.ค.ศ. 11/4 ) 
และนําผลการประเมินบันทึกลงในแบบสรุปผลการประเมินดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 14/4)   
 3. ใหกรรมการแตละคนประเมินรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการศึกษา  ที่ผูขอรับการประเมินรายงานไวในแบบ ก.ค.ศ. 1  ตามกรอบการประเมินดานที่ 3  สําหรับ
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  

วิทยฐานะชํานาญการ 
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 4. ใหกรรมการแตละคนบันทึกสรุปคะแนนการประเมินทุกดาน  คือ ดานที่ 1   
ดานที่  2  และดานที่  3  และบันทึกขอสังเกตในการประเมินทั้ง 3 ดาน  ลงในแบบประเมินดานที่ 1  
ดานที่  2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 14/4) 
 5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองได
คะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 65   
 
หมายเหตุ   แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 (ก.ค.ศ. 15/4)  ใชสําหรบัสํานักงาน 
                  เขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
                  ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา เมื่อการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่  3 มีผลสิ้นสุดแลว 
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คําอธิบายรายการและตัวบงชี้ 
การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 
 การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานนิเทศการศึกษา  มีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  ประกอบดวย  2  สวน คือ  สวนที่ 1 ผลการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษา  60 คะแนน  มีจํานวน 7 ตัวบงชี้  และสวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 40 คะแนน  
ดังนี้ 
 

สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา    (60 คะแนน) 
1. ผลท่ีเกิดกับครู 

พิจารณาจากคุณภาพในการจัดการเรียนรูของครูและความพึงพอใจของครู  ตามตัวบงชี้  ดังนี้ 
   ตัวบงชี้ 1.1  คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู   หมายถึง ครูที่เปนกลุมเปาหมาย 
ในการนิเทศการศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยการ
ออกแบบการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู  ปญหา 
ความตองการและความสนใจของผูเรียน โดยมีเปาหมายการพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจนเปน 
ที่ประจักษและสามารถตรวจสอบได  

 ตัวบงชี้ 1.2  ความพึงพอใจของครู หมายถึง ครูที่เปนกลุมเปาหมายในการนิเทศ
การศึกษา เกิดความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ  เทคนิค รูปแบบ วิธีการและระบบการนิเทศ
การศึกษาของศึกษานิเทศก 

2.  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
พิจารณาจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดประสบการณของครู   

 ตัวบงชี้   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  หมายถึง ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณ  การอบรม การศึกษาคนควา ฝกประสบการณตาง ๆ  
ทําให ผู เรียนเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม   และพัฒนาการที่แสดงออกดานพุทธิ พิสัย    
ดานจิตพิสัย  และดานทักษะพิสัย   
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3.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
พิจารณาจากการที่สถานศึกษานํ าผลการนิ เทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ตามตัวบงชี้  ดังนี้ 
  ตัวบงชี้ 3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เปน
กลุมเปาหมายในการนิเทศการศึกษา สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ใหบังเกิดผลสําเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนด จนเกิด 
ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ เปนแบบอยางใหกับหนวยงานหรือสถานศึกษาตางๆ โดยปรากฏหลักฐาน 
ที่สามารถตรวจสอบได 

 ตัวบงชี้  3.2  สถานศึกษาไดรับการยอมรับ หมายถึง  สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
ในการนิเทศการศึกษานําผลที่ไดจากการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาในดานตาง ๆ จนเกิดผลงานหรือรางวัลเปนที่ยอมรับจากหนวยงานการบริหารการจัด
การศึกษาตามโครงสรางการบริหารของหนวยงานตนสังกัด  บุคคลและองคกรตาง ๆ 
4.  ผลท่ีเกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พิจารณาจากปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ  และผลกระทบที่สงผลตอการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา  ตามตัวบงชี้  ดังนี้ 

 ตัวบงชี้  4.1    การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 
หมายถึง  สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายในการนิเทศการศึกษา  สามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
และสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมและเปนแบบอยางได โดยปรากฏหลักฐาน
รองรอยคุณภาพ 

 ตัวบงชี้  4.2  ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน หมายถึง ผูปกครองและชุมชน
ของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายในการนิเทศการศึกษา มีความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่นําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ อาสาเขามาชวยเหลือ 
และเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สวนที่  2  ผลงานทางวิชาการ  (40 คะแนน) 
 ผลงานทางวิชาการของสายงานนิเทศการศึกษา  หมายถึง  รายงานการศึกษา  คนควา  
วิจัย  รายงานการนิเทศการศึกษา รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มี
จุดมุงหมายในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรู
เพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา   

ประเภทผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอตองแสดงถึงความรูความสามารถ  ความชํานาญ 

และความเชี่ยวชาญของผูขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบงตามลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผลงาน งานแตงเรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  ซึ่งเปน
ผลงานที่ไดรับการเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ผลงานวิจัย ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เชน 
   3.1  การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3.2 สื่อ นวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา เชน ผลงานดานการพัฒนารูปแบบ 
นวัตกรรมที่นํามาใชในการปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งอาจจัดทําเปนเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ รวมทั้งเทคนิค  วิธีการนิเทศ  อันเปนประโยชนตอ 
การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 

  3.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติหนาที่ เปนเอกสารที่สามารถใชประกอบ 
ในการปฏิบัติหนาที่การนิเทศการศึกษา  ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในหนาที่ 
ใหสูงขึ้น  
                    3.4 กรณีผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินมิไดจัดทําแตผูเดียว แตได
รวมจัดทํากับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม ใหชี้แจงใหชัดเจนวาผูขอรับการประเมินมีสวนรวม 
ในการจัดทําในสวนใด ตอนใด  หนาใดบาง คิดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวิชาการแตละเลม 
และใหผูรวมจัดทําทุกคนรับรองพรอมทั้งระบุวาผูรวมจัดทําแตละรายไดจัดทําสวนใดบาง 
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                       3 .5 ผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอรับการประเมินตองไม เปนผลงาน 
ทางวิชาการที่ใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงาน
ทางวิชาการที่เคยใชเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 

 

  ลักษณะสําคัญของผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
1.1  ความถูกตองตามหลักวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการและรูปแบบของผลงาน
ประเภทนั้น ๆ  เชน งานวิจัยจัดทําถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  รายงานการประเมินโครงการ จัดทํา
ถูกตองตามวิธีการและรูปแบบของการประเมินโครงการ หรือ รายงานการพัฒนานวัตกรรม จัดทํา
ถูกตองตามวิธีการและรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม  เปนตน    

1.2  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
ผลงานทางวิชาการตองมีเนื้อหาสาระสมบูรณ ครบถวนถูกตองตามหลักวิชาการ 

ทันสมัย   มีการคนควาอางอิงถูกตองเชื่อถือได การเรียบเรียงถูกตองตามหลักภาษา และจัดหัวขอ
เปนระบบเดียวกัน ฯลฯ 

1.3  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ผลงานทางวิชาการตองแสดงใหเห็นถึงการคิดวิเคราะห สังเคราะห พัฒนาและ 

การประยุกตใช  โดยไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
1.4  การจัดทํา  การพิมพและรูปเลม 

ผลงานทางวิชาการตองมีการจัดทําอยางประณีต  การพิมพถูกตองตามหลักวิชาการ 
และสวยงาม เชน  การพิมพหัวขอ การยอหนา การพิมพตาราง  การพิมพเชิงอรรถ บรรณานุกรม 
การจัดทํารูปเลมถูกตอง  มีปกหนา  ปกใน  คํานํา สารบัญ  เนื้อหา  บรรณานุกรม ภาคผนวก   
ปกหลัง  เปนตน 
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2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
2.1  ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา หนวยงานการศึกษา  

และชุมชน 
 พิจารณาจากผลที่ปรากฏตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 
หนวยงานการศึกษาและชุมชน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2  ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ 
 พิจารณาจากประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเปน

แบบอยาง  ใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแบบในการปฏิบัติไดเปนอยางดี มีการนําผลงาน                
ไปเผยแพรดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสาร วารสาร การนําเสนอ 
ตอที่ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร ทางวิทยุ โทรทัศน หรือ website  เปนตน 
 

รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  (สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ) 
หมายถึง การรายงานการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

กลุมเปาหมายในการนิเทศอยางเปนระบบ  ตั้งแตการระบุปญหาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันมากกวา 1 ปญหา และนํามากําหนดขอบเขตในการแกปญหาและพัฒนา จัดทํารูปแบบ  
เทคนิค  วิธีการแกปญหาและพัฒนา  แลวนําไปใชแกปญหาและพัฒนา  สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการ
แกปญหาและพัฒนา  และนําเสนอวิธีการในเชิงนโยบายวาจะนําไปใชปรับปรุง  แกปญหาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตอยางไร 

พิจารณาจาก  
1. การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา   
2. รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการแกปญหาและพัฒนา   
3. การนํารูปแบบ  เทคนิค  วิธีการแกปญหาและพัฒนา  ไปใชแกปญหาและพัฒนา 

และผลที่เกิดขึ้น   
4.  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต   
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กรอบการประเมินดานที่  3  ดานผลการปฏิบัติงาน 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัตงิาน  (100  คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  (60  คะแนน)   
1. ผลที่เกิดกับครู (25 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1 คุณภาพในการจัดการ 
      เรียนรูของครู  (20 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ 4   ครูสามารถนําผลการนิเทศการศกึษาไปพัฒนา 
                   การจดัการเรยีนรูในสถานศกึษาไดผลสอดคลอง 
                กับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐาน 
                การเรียนรูอยางตอเนื่อง จนเปนทีป่ระจักษ  
ระดับ 3   ครูสามารถนําผลการนิเทศการศกึษาไปพัฒนา 
                   การจดัการเรยีนรูในสถานศกึษาไดผลสอดคลอง 
                กับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐาน 
                การเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ระดับ 2   ครูสามารถนําผลการนิเทศการศกึษาไปพัฒนา 
                  การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดผลสอดคลอง 
                กับมาตรฐานการเรียนรู 
ระดับ 1    ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                ไปพัฒนาการจดัการเรียนรูในสถานศึกษาได 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
      แหลงขอมูล  เชน 
     - รายงานผลการนิเทศ 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2.  สัมภาษณ  สอบถามบคุคลทีเ่กีย่วของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลที่เกิดกับผูเรียน  
    (10 คะแนน) 
  
  
  

1.2 ความพึงพอใจของครู 
       (5  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผูเรียน (10 คะแนน) 
  
  
  

ระดับ 4    ครูกลุมเปาหมายรอยละ 80 ขึ้นไป 
                 มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                 นิเทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
ระดับ 3   ครูกลุมเปาหมายรอยละ 70- 79 
                มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                นิเทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
ระดับ 2   ครูกลุมเปาหมายรอยละ 60- 69 
                มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                นิเทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
ระดับ 1   ครูกลุมเปาหมายต่าํกวารอยละ 60 
                มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
                นิเทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
 
ระดับ 4     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 50 ขึ้นไป 
                 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
                 กวาปที่ผานมา 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
แหลงขอมูล  เชน 
     -  รายงานผลการนิเทศ 
     -  บันทึกการนิเทศ 
      -  สรุปผลการนิเทศ/สรุปผลโครงการ 
     -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
  
  
  
  
 
  
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
 แหลงขอมูล  เชน 
     -  คะแนน O-NET,  NT  และ  LAS  
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
3. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา   
   (15 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 สถานศึกษามีการพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษา 
       (10  คะแนน) 
  
  
  
  
  

ระดับ 3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 40-49 
                 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
                 กวาปที่ผานมา 
ระดับ 2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 30-39 
                 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
                 กวาปที่ผานมา 
ระดับ 1     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวารอยละ 30 
                 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
                 กวาปที่ผานมา 
 
ระดับ 4     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 70 ขึ้นไป 
                 สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                   คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกดิ 
                 ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
ระดับ 3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 60 - 69 
                 สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                    คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิด 
                 ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

     -  คะแนนมาตรฐานวิชาชีพ 
       -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
     -  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน 
     -  ผลการประเมนิการประกนัคณุภาพ 
         ทั้งภายในและภายนอก 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
  
  
  
  
1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
      แหลงขอมูล  เชน 
     -  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ 
     -  ภาพถาย/profile 
     -  รายงานผลการนิเทศ 
     -  ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 
         ทั้งภายในและภายนอก 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
3.2 สถานศึกษาไดรับ 
       การยอมรับ  (5  คะแนน) 
  
  
  

ระดับ 2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 50 - 59 
                สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                   คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิด 
                ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
ระดับ 1     สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวารอยละ 50 
                สามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                   คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิด 
                ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
 
ระดับ 4     สถานศึกษานําผลจากการนเิทศการศึกษา 
                 ไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับในระดับ 
                 ประเทศหรือระดบัสากล 
ระดับ 3     สถานศึกษานําผลจากการนเิทศการศึกษา 
                 ไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับในระดับ 
                 เขตตรวจราชการ 
ระดับ 2     สถานศึกษานําผลจากการนเิทศการศึกษา 
                 ไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับในระดับ 
                  เขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจงัหวัด 

2.  สัมภาษณ  สอบถามบคุคลทีเ่กีย่วของ 
  
  
  
 
 
 
  
 
1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
      แหลงขอมูล  เชน 
    -  รายงานผลการนิเทศ 
.   -  บันทึกการนิเทศ 
    -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
2.  สัมภาษณ  สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 
 
 
4. ผลที่เกดิกับระบบการจดัการศึกษา 
    ของสถานศึกษา  (10 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
4.1 การจัดการศึกษาของ 
        สถานศึกษามีความสอดคลอง 
      กับบริบทของชุมชน  
      และสังคม  (5  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ 1        สถานศึกษานําผลจากการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา 
                     จนมีผลงานเปนทีย่อมรบัในระดบัสถานศกึษา 
 
ระดับ 4    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                         ไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคลอง 
                 กบัสภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและ   
                 สังคม  จนเปนทีย่อมรับของชุมชนและสังคม 
                 อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได   
                 โดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจน 
ระดับ 3    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                    ไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคลอง 
                กับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและ 
                สังคม จนเปนทีย่อมรับของชุมชนและสังคม 
                อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได   
ระดับ 2    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                ไปใชในการพัฒนาการจัดการศกึษาสอดคลอง 
                กับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและ 
                สังคม จนเปนทีย่อมรับของชุมชนและสังคม 

 
 
 
1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
      แหลงขอมูล  เชน 
     -  รายงานผลการนิเทศ 
      -  ผลการประเมนิการประกนัคณุภาพ 
         ทั้งภายในและภายนอก 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
 2.  สัมภาษณ  สอบถามบคุคลที่เกี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
4.2 ความพึงพอใจของ 
       ผูปกครองและชุมชน   
       (5  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับ 1    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
                ไปใชในการพัฒนาการจัดการศกึษาสอดคลอง    
                กับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชน 
 
ระดับ 4   ผูปกครองและชุมชนรอยละ 80 ขึน้ไป 
               มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
               ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
               ที่นําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
               ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 
               การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ 3   ผูปกครองและชุมชนรอยละ 70 -79  
                มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
                ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                ที่นําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
                ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 
                การศึกษาของสถานศึกษา 
 

  
  
 
  
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน    
แหลงขอมูล  เชน 
     -  รายงานผลการนิเทศ 
     -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
     -  เอกสาร  หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
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รายการ ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ระดับ 2   ผูปกครองและชุมชนรอยละ 60 - 69  
                มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
                ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                ที่นําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
                ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 
                การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ 1   ผูปกครองและชุมชนต่ํากวารอยละ 60  
                มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
                ตอการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
                ที่นําผลการนิเทศไปจัดการศึกษา มีความเต็มใจ 
                ชวยเหลือ  และมีสวนรวมในการจัด 
                การศึกษาของสถานศึกษา 
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สวนที่ 2  ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน) 
1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ  (20 คะแนน) 
                       1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (7 คะแนน) 
                       1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (6 คะแนน) 
                       1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (4  คะแนน) 
                       1.4 การจัดทํา  การพิมพและรูปเลม  (3 คะแนน) 
 
2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ    (20คะแนน) 
                       2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา   การจัดการศึกษา  หนวยงานการศึกษาและชุมชน (10 คะแนน) 
                       2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ  (10 คะแนน) 
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                             1.   การประเมินผลการพฒันาคุณภาพการนิเทศการศกึษา (60 คะแนน)    ใหนํากรอบการประเมินสวนที ่ 1  (ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา)  
                                   ทุกรายการมาใชในการประเมิน 
                             2.   การประเมินรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา (40 คะแนน)  มีรายการประเมิน  ดังนี ้ 
                                   2.1  การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา  (5  คะแนน)    
                                   2.2  รูปแบบ  เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา (15 คะแนน) 
                                   2.3  การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา ไปใชแกปญหาและพฒันา และผลทีเ่กิดขึ้น  (15 คะแนน) 
                                   2.4  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพฒันาในอนาคต  (5 คะแนน) 

    

 
 

สําหรับการประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
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ก.ค.ศ. 11/4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบบันทึกการประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบตัิงาน 

สายงานนิเทศการศึกษา 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา   

 

 ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ................................................................................นามสกุล....................................................................  
ตําแหนง.......................................................................วิทยฐานะ.................................................................. 
หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน...................................................เขต/อําเภอ................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ...............................................ขั้น...........................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน........................................................................................... 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  (60  คะแนน) 
1.  ผลที่เกิดกับคร ู(25 คะแนน) 
    1.1 คุณภาพในการจดัการ 
             เรียนรูของครู   
            ( 20 คะแนน) 

   4    ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
       ไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
        ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ     
         และมาตรฐานการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
       จนเปนทีป่ระจักษ   
 3    ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
       ไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
        ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ     
       และมาตรฐานการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
2     ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
       ไปพัฒนาการจดัการเรียนรูในสถานศึกษา 
       ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
1      ครูสามารถนําผลการนิเทศการศึกษา 
        ไปพัฒนาการจัดการเรยีนรู 
         ในสถานศึกษาได 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

1.2  ความพึงพอใจของครู  
      (5  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4    ครูกลุมเปาหมายรอยละ 80 ขึ้นไป 
         มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศ 
        การศกึษาในระดับมากขึ้นไป  
3     ครูกลุมเปาหมายรอยละ 70- 79 
       มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
        นิเทศการศกึษาในระดับมากขึ้นไป  
2     ครูกลุมเปาหมายรอยละ 60- 69 
       มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
         นิเทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป  
1     ครูกลุมเปาหมายต่ํากวารอยละ 60 
       มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการ 
       นิเทศการศึกษาในระดับมากขึ้นไป  
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

2.  ผลที่เกิดกบัผูเรียน  
     (10 คะแนน) 
    -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        ของผูเรียน (10 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4     สถานศึกษาทีเ่ปนกลุมเปาหมายรอยละ 50 
       ขึ้นไป  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       ของผูเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมา  
  3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ 40-49 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       ของผูเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมา 
  2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ 30-39  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       ของผูเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมา 
  1   สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวา 
       รอยละ 30 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
       ของผูเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-159 - 



 

 

 
 

ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

3.  ผลที่เกิดกบัสถานศึกษา 
     (15 คะแนน) 
    3.1  สถานศึกษามีการพัฒนา 
           คุณภาพการศึกษา 
           (10  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  4    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 
          70 ขึ้นไป  สามารถนําผลการนิเทศการศกึษา 
         ไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางมี 
        ประสิทธิภาพ จนเกดิผลการปฏิบัติ  
        ที่ดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
  3    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ  60 - 69  สามารถนําผลการนเิทศ 
         การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
        อยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดผล 
         การปฏิบัติที่ดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
  2    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 
        รอยละ 50 - 59  สามารถนําผลการนิเทศ 
         การศึกษาไปพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
          อยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผล 
          การปฏิบัติที่ดีเลิศ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
  1    สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายต่ํากวา 
           รอยละ  50  สามารถนําผลการนิเทศการศกึษา 
        ไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางม ี
         ประสิทธิภาพ จนเกดิผลการปฏิบัติ 
         ที่ดีเลิศ  ปรากฏหลักฐานชัดเจน     
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

3.2  สถานศึกษาไดรับ 
       การยอมรับ  (5  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรับในระดับประเทศหรือ 
        ระดับสากล   
  3    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรับในระดับเขตตรวจราชการ 
  2    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรับในระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรือ 
        ระดับจังหวัด   
  1    สถานศึกษานําผลจากการนิเทศ 
        การศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนที่ 
        ยอมรับในระดับสถานศึกษา 
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ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

4.  ผลที่เกิดกับระบบการจดั    
      การศึกษาของสถานศึกษา   
     (10 คะแนน) 
     4.1  การจัดการศึกษา 
            ของสถานศึกษา 
                 มีความสอดคลองกับ 
              บริบทของชุมชน 
              และสังคม  (5  คะแนน) 

   4    สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
         การศึกษาไปใชในการพฒันาการจัด      
 การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
  ความตองการของชุมชนและสังคม   
    จนเปนที่ยอมรับของชมุชนและสังคม 
         อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได 

โดยปรากฏรองรอยคุณภาพ 
         อยางชดัเจน 
3     สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
          การศึกษาไปใชในการพัฒนาการจดั 
           การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
           ความตองการของชุมชนและสังคม   
             จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
         อยางกวางขวางและเปนแบบอยางได   
2        สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
           การศึกษาไปใชในการพัฒนาการจดั 
          การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
           ความตองการของชุมชนและสังคม   
            จนเปนที่ยอมรับของชมุชน 
               และสังคม  
1       สถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศ 
            การศึกษาไปใชในการพัฒนาการจัด 
               การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหา   
             ความตองการของชุมชน   
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      (ลงชื่อ).......................................กรรมการผูประเมิน 
                                                                                                                               (.....................................)                                                
                                                                                                                   ตําแหนง...................................................... 
                                                                                                                  วันที่..................เดือน........................พ.ศ. .............. 
 

ตัวบงชี้ 
บันทึกหลักฐานรองรอย 

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะทอนผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกบัหลักฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

    4.2   ความพงึพอใจ 
             ของผูปกครอง 
          และชุมชน   
          (5  คะแนน) 
  

    4    ผูปกครองและชุมชนรอยละ 80 ขึ้นไป 
        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  
        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  3    ผูปกครองและชุมชนรอยละ 70 - 79 
        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  
        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  2    ผูปกครองและชุมชนรอยละ 60 - 69 
        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  
        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  1    ผูปกครองและชุมชนต่ํากวารอยละ 60 
        มีความพงึพอใจในระดบัมากขึ้นไป ตอการ 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นําผล  
        การนิเทศไปจัดการศกึษา มีความเต็มใจชวยเหลือ  
         และมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
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ก.ค.ศ. 12/4 

 
 
 

แบบประเมนิดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนที่ 1 และสวนที่ 2) 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  สายงานนเิทศการศึกษา 

               1.   ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
  ช่ือ................................................................นามสกุล........................................................................... 

   ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ.......................................................................... 
  หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 
  รับเงินเดือนอันดับ คศ. .............................ขั้น ...........................บาท 

       วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................. 
  2.    ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  
(60 คะแนน) 

  เกณฑผาน 
สวนที่ 1  
        ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65  (39  คะแนน) 
สวนที่ 2  
        ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 
รอยละ 65  ( 26  คะแนน) 
และคะแนนสวนที่ 1 และสวนท่ี 2  
รวมกันแลว ตองไมตํ่ากวา 
รอยละ 70  (70  คะแนน) 
 

1. ผลที่เกิดกับครู  
    1.1 คุณภาพในการจดัการเรียนรูของครู 
    1.2 ความพงึพอใจของครู 
2. ผลที่เกิดกับผูเรียน 
3. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
    3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3.2 สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 
4. ผลที่เกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    4.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความ  
          สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 
    4.2 ความพงึพอใจของผูปกครองและชุมชน 

25 
(20) 
(5) 

 

10  
15 

(10) 
(5) 

 

10 
(5) 

 
(5) 

 

รวมคะแนนผลการปฏิบัตงิาน 60  
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ 2 
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รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการ  (40 คะแนน)    
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 20  

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (7)  
1.2 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (6)  
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค (4)  
1.4 การจัดทํา การพิมพและรูปเลม (3)  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 20  
2.1 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา  
       การจดัการศึกษา   หนวยงานการศึกษาและชุมชน 

(10)  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและ 
      การเผยแพรในวงวิชาการ 

(10)  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 40   
คะแนนรวม 100   

 
 

      (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
                                                       (...........................................................) 
                                                                                                 ตําแหนง............................................................................... 
                                  วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...................   
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โดยมีขอสงัเกตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 

ราย (นาย นาง นางสาว).................................................................. 
 

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา      
                    ................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 
                    .................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการผูประเมิน 
                                                                                         (.....................................................) 
                                                                                                      ตําแหนง.......................................................... 
                                                                                                      วันที่..............เดือน.............. พ.ศ. ..................... 
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ก.ค.ศ. 13/4 
 
 
 

 

 
แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  สายงานนิเทศการศึกษา 

 

 ผานการประเมินดานที่ 1  และดานที่ 2 
    ครั้งที่  1  (ประเมินครั้งเดียวผานทั้ง 2 ดาน) 
    ครั้งที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1    ดานที่ 1   ดานที่  2) 
                                    ครั้งที่  3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2    ดานที่ 1   ดานที่  2) 
 

 การประเมินดานที่ 3 
         กรณีผาน (สวนที่ 1 สวนที่ 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย  ผานเกณฑ) 
                     ครั้งที่  1  (ประเมินครั้งเดียวผาน) 
    ครั้งที่  2  (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  1) 
    ครั้งที่  3  (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  2) 
        กรณีไมผาน (สวนที่ 1 สวนที่ 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย  ไมผานเกณฑ) 
                        ครั้งที่  1  (ประเมินครั้งเดียวไมผาน) 
    ครั้งที่  2  (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  1) 
    ครั้งที่  3  (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  2) 
 

1.    ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล........................................................................... 

   ตําแหนง.......................................................วิทยฐานะ.......................................................................... 
   หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ.......................................... 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสุดแลว) * 
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2.   ผลการประเมิน ดานที่ 1  และดานที่ 2   

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 70**     **  คิดคะแนนเฉลี่ย 
      แตละดานจาก  
      กรรมการ 3 คน 
 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100 70**     

 

3.   ผลการประเมิน ดานที่ 3 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ  
              การนิเทศการศึกษา 

 
60 
 

39 
   เกณฑผาน 

สวนที่ 1 แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65 (39 คะแนน) 
สวนที่ 2 แตละคนไมต่ํากวารอยละ 65  (26 คะแนน) 
คะแนนรวมเฉลีย่แตละคนไมต่ํากวารอยละ 70 
(70  คะแนน) สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 40 26    

รวมเฉล่ีย 100 70     

 
ความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 2 ในคราวประชุมครั้งที ่............../................เมื่อวันที.่..................................... 

                          ผานเกณฑการประเมินดานที่ 3 ทัง้ 2 สวน   
                             ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                                               ไมผานเกณฑการประเมนิ (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 

 
                                                                            (ลงชื่อ)......................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
                                                                                                        (.......................................) 
                                                                                ตําแหนง.............................................................. 
                                                                                                                วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ..................... 
 
* การประเมินมีผลสิ้นสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑหรือไมผานเกณฑ 
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แบบประเมนิดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการ  สายงานนิเทศการศึกษา 

1.    ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
         ช่ือ................................................................นามสกุล.............................................................................. 
   ตําแหนง................................................................................................................................................... 
   หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ............................................. 
         รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 

      วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.......................................................................................................... 
2.   ผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 

 

 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  เกณฑผานตองไดคะแนน 
แตละดานดังนี ้
ดานที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 65 
ดานที่ 2 ไมต่ํากวารอยละ 65 
ดานที่ 3 ไมต่ํากวารอยละ 65  
 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
        สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา   
        สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
                      ในการนเิทศการศึกษา  

100 
(60) 
(40) 

 

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 
         1.  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศกึษา 
              1.1  ผลที่เกิดกับครู  
                   1)  คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู 
                   2)  ความพึงพอใจของครู 
            1.2  ผลที่เกิดกับผูเรียน 
            1.3  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
                   1)  สถานศึกษามีการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                   2)  สถานศึกษาไดรับการยอมรบั 
            1.4  ผลที่เกิดกับระบบการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
                   1)  การจัดการศกึษาของสถานศึกษามีความ  
                        สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 
                   2)  ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน 

100 
(60) 
25 

(20) 
(5) 
10 
15 

(10) 
(5) 
10 
(5) 

 
(5) 

  

สําหรับกรรมการประเมิน 
ก.ค.ศ. 14/4 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

              2.     รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
             2.1  การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา   
             2.2  รูปแบบ  เทคนคิ  วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา     
             2.3  การนํารูปแบบ  เทคนิค  วิธีการแกปญหาหรือพัฒนา 
                      นําไปใชแกปญหาหรือพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น   
               2.4   ขอเสนอเชงินโยบายในการแกปญหาและพฒันาในอนาคต   

(40) 
5 

15 
15 
 

5 

 
 
 

 

 
 

 
(ลงชื่อ).....................................กรรมการผูประเมิน       

                                                                                                                       (.....................................) 
                                                                                                                ตําแหนง....................................................... 
                                                                                                                        วันที่.......เดอืน...................พ.ศ. .................... 
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โดยมีขอสงัเกตดงันี้  ราย (นาย นาง นางสาว) .................................................................. 

ดานที่   1   
  ................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

 ดานที่  2  
         ................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
ดานที่  3  

................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 

    (ลงชื่อ).......................................................กรรมการผูประเมิน 
                                                                                                                  (.....................................................) 
                                                                                                       ตําแหนง.............................................................................. 
                                                                                                      วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ........................ 
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แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
วิทยฐานะชํานาญการ  สายงานนิเทศการศึกษา 

 ประเมินดานที ่1  และดานที่ 2  และดานที่ 3   
 กรณีผาน   (ดานที่ 1 ดานที่ 2  ดานที่  3  และคะแนนรวมเฉลี่ยผานเกณฑ) 
  คร้ังที่  1  (ประเมินครั้งเดยีวผาน) 
   ครั้งที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1      ดานที ่1     ดานที ่ 2    ปรับปรุงดานที ่3) 
                                             คร้ังที่ 3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2   ดานที่ 1   ดานที่  2  ปรับปรุงดานที่ 3) 
 

 กรณีไมผาน 
                      คร้ังที่  1  (ประเมินครั้งเดยีวไมผานดานใดดานหนึ่งหรือทั้ง 3 ดาน) 
   ครั้งที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1    ดานที่ 1   ดานที่  2   ปรับปรุงดานที ่3) 
                                             คร้ังที่ 3   (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2  ดานที่ 1  ดานที่  2  ปรับปรุงดานที ่3) 
 

 1.     ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
        ช่ือ................................................................นามสกุล................................................................. 

ตําแหนง...................................................................................................................................... 
  หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน..................................................เขต/อําเภอ................................. 
       รับเงินเดือนอันดับ คศ. .........................................ขั้น..................................บาท 

        วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน...................................................................................................... 
2. ผลการประเมิน ดานที ่1 และดานที่ 2  

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได คะแนน
รวมเฉล่ีย หมายเหตุ คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
ดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 65     เกณฑผานแตละดาน 
ตองไดคะแนนรวมเฉลี่ย 
จากกรรมการ 3 คน ดังนี้ 
ดานที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 65 
ดานที่ 2 ไมต่ํากวารอยละ 65 

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 100 65     

 

สําหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
(กรณีการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีผลสิ้นสุดแลว)* 
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3.   ผลการประเมิน ดานที่ 3 

 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผาน 

คะแนนที่ได 
หมายเหตุ คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน     
       ผลการพัฒนาคุณภาพ   
            การนิเทศการศึกษา 

 
60 

    เกณฑผาน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน 
ไมตํ่ากวารอยละ 65 
 

      รายงานการสังเคราะห   
           ผลการแกปญหาและ  
            พัฒนาการจัดการศึกษา 

40     

คะแนนรวม 100 65     
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินในคราวประชุมครั้งที่ ............../...................เมื่อวนัที่.......................................... 
                     ผานเกณฑการประเมนิ   
                     พัฒนา (ดานที่ 1 ดานที่ 2  ดานที่ 3  โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
                  ไมผานเกณฑการประเมิน (โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ) 
 

 
                                                                         (ลงชื่อ)......................................เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 

                                                                                                                               (......................................) 
                                                                                                                     ตําแหนง........................................... 
                                                                                                                     วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..................... 
 

 
*  การประเมินมีผลสิ้นสุดแลว หมายถึง  คณะกรรมการประเมินไดประเมินแลวมีมติเห็นควรผานเกณฑหรือไมผานเกณฑ      
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%��� � 1  ก	
� !��&" (20 �����)    
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�&���ก
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�"�C%�ก
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$���/�ก$	
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� �$������C%�ก
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&�
�����	",'�$(	
A%��������!�	 
�"�	�4�������           

3 4
�4��!�	����3��&4��	�4	�� �,'�
&�
�����	",'�$(	
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�!�ก&�+������ 
,'��"�	�
	�
�������
�$��!	�$(	
A%        

2 �(	�	�
�!�ก&�+������,'��"�	�
	�
������
�
�$��!	�$(	
A% 

  1 $	�	
1�(	�	�
�!�ก&�+������,'�             
 

 
 



 

 

- 85 - 
%��� � 2 ก	
�
��M4��3��&4�4��-�����"�	�� �'  (20 �����)  
 

 
4&!���� ) 

�&���ก
���
�"�M4�ก
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���������/$	
$���/�ก$	
��&ก#	� 
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�� �� $�!�
�!����
&ก�=       
!&@�/

�,�"���$����!'����  
%(	�!�  5-6 ก�%ก

�   
 

%(	�!�ก�%ก

�� �� $�!�
�!����
&ก�= 
 !&@�/

�,�"���$����!'����  
%(	�!� 3-4 ก�%ก

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

- 88 - 
 

%��� � 3  ก	
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%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก

�� ��$.��&ก�'�%&!���� : 
(
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+��������'�	�� ) 

  
 



 

 

- 90 - 
 

 
%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก
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�
���� 
���!�ก������
��%&!�� %	��C%�ก

� 

� �$�.�����ก&���&ก#	� 
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ก&�$1	�J	����4(	��������	� �          

1 '(	
�4���	�$�ก&�$1	�J	����
4(	��������	� � 
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�	�+��������'�	�� ) 

2 �  3 �M4�ก

�/B�
�ก	
/ก�%ก

� 
���� +�4��ก	
'(	
�� !�4�"�	��&'%�     

1 �  2 �M4�ก

�/B�
�ก	
/ก�%ก

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

- 91 - 
 

%��� � 4  �!	�
&ก����
&�/	��!��	� � (20 �����)  

 

 

 

 

 

 
 

 
%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก

�� ��$.��&ก�'�%&!���� : 
(
���������/$	
$���/�ก$	
��&ก#	� 

� �$������C%�ก

�) 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� %	��C%�ก

� 

� �$�.�����ก&���&ก#	� 
���
�"� ��&���กB!� 
4.1 ก	
�-�$�	��ก� �'     
      $�&�$����
��
�!� 
      ก�%ก

����!��	� � 
      ����	�!��	ก	
  
      �"�	�$
�	�$

�= 
      (4 �����) 
 

 

 4 � �M4�ก

�ก	
�-�$�	��ก� �'   
��	
�!�ก�%ก

� 2 ก�%ก

� ���
$	�	
1�(	�	�
&�������ก�'�
�B"��= 
,'�
&�ก	
"ก"��� ���" ���� $�!�
�!�

*
��=���$
��$
�	�+��������'�	�� ) 

3  � �M4�ก

�ก	
�-�$�	��ก� �'  
 ��	
�!�ก�%ก

� 2 ก�%ก

� ���
$	�	
1�(	�	�
&�������ก�'�
�B"��= 
���,'�
&�ก	
"ก"���  ���"                                         

2 � �M4�ก

�ก	
�-�$�	��ก� �'   
��	
�!�ก�%ก

� 2 ก�%ก

�  
���$	�	
1�(	�	�
&����,'� 

1  � �M4�ก

�ก	
�-�$�	��ก� �'  
��	
�!�ก�%ก

� 2 ก�%ก

�                
 
 
 
 
                   

 



 

 

 
%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก

�� ��$.��&ก�'�%&!���� : 
(
���������/$	
$���/�ก$	
��&ก#	� 

� �$������C%�ก

�) 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� %	��C%�ก

� 

� �$�.�����ก&���&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 
4.2 ก	
��ก�	  ����!�	 


�
���  $
�	�$

�= 
�!	�
������ ?    
�	����&@�	�	� 

       ��!��	� � 
       (4 �����) 
 
 
 
 
 
 
 

 4 ��ก�	 ����!�	 
�
��� $
�	�$

�= 
�!	�
������ �!&4ก

� 
��ก	
�&@�	�	���!��	� �  
%�$(	
A% ����-�4&!�"�	�,'�        

3 ��ก�	 ����!�	 
�
��� $
�	�$

�=
�!	�
������ �!&4ก

���ก	
 
�&@�	�	���!��	� �%�$(	
A%   

2 ��ก�	 ����!�	 
�
��� $
�	�$

�=
�!	�
������ �!&4ก

���ก	
 
�&@�	�	���!��	� �               

1 � $�!�
�!� ��ก�	 ����!�	 
�
���
$
�	�$

�=�!	�
������ �!&4ก

� 
��ก	
�&@�	�	���!��	� � 

 

4.3  ก	
� ���	� 
       �-�+���(	�	�!��	ก	
 
       ��!�ก	
!��	� �  
       (4 �����) 
 
 
 
 

 4 � ���	��-�+���(	�	�!��	ก	
 
��
�'&�%&��!&'/ �4��)�� �ก	
��ก�	 
���� $�!�
�!���ก	
�&@�	 
$
��$
�	�J	!�+���(	�	�!��	ก	
 
�ก�+������ ���� +��	��
	ก3     

3 � ���	��-�+���(	�	�!��	ก	
 
��
�'&�%&��!&'/�4��)�� �ก	
��ก�	
���� $�!�
�!���ก	
�&@�	$
��$
�	�
J	!�+���(	�	�!��	ก	
�ก�+������   

2 � ���	��-�+���(	�	�!��	ก	
 
��
�'&�%&��!&'/�4��)�� �ก	
��ก�	 

1 � ���	��-�+���(	�	�!��	ก	
 
��
�'&�$1	���ก�	/ 
ก����$1	���ก�	/����� 

 

- 92 - 



 

 

- 93 - 
 

 
%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก

�� ��$.��&ก�'�%&!���� : 
(
���������/$	
$���/�ก$	
��&ก#	� 

� �$������C%�ก

�) 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� %	��C%�ก

� 

� �$�.�����ก&���&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 
4.4 ก	

&ก�	����$ "�  

�ก�e���&ก'�P�
  
����!��	� ���� 

       ก	
"ก"��� 
       ��'��ก "
4� 
       (4 �����) 
 
 
 
 
 

 4 %(	�!� 4 �M4�ก

�/B�
�ก	
/
ก�%ก

�  �"�	�4�������ก�'+�'  
�-�� �"��
&����� $�!�
�!�
*
��= 
���$
��$
�	�+��������'�	�� )                    

3 %(	�!� 4 �M4�ก

�/B�
�ก	
/
ก�%ก

�  �"�	�4�������ก�'+�'  

2 %(	�!� 3 �M4�ก

�/B�
�ก	
/
ก�%ก

�  �"�	�4�������        

1 %(	�!� 2 �M4�ก

�/B�
�ก	
/
ก�%ก

� 

 
4.5  ก	
$
��$
�	� 
       ���ก%�4$(	��ก� �'  
       �ก�+��
 "� �����  
       $&���  
       (4 �����) 
 

 4 �-�+���(	��ก	
$
��$
�	� 
���ก%�4$(	��ก� �' �ก�+��
 "� ����� 
$&��� � +��	��-�� ��
	ก3���
,'�
&�ก	
"ก"��� ���" 

3 �-�+���(	��ก	
$
��$
�	� 
���ก%�4$(	��ก� �' �ก�+��
 "� ����� 
$&��� � +��	��-�� ��
	ก3 

2 �-�+���(	��ก	
$
��$
�	� 
���ก%�4$(	��ก� �' �ก�+��
 "� ����� 
$&���                        

1 � $�!�
�!��
��$��$
�� $�&�$���    
ก	
���ก%�4$(	��ก� �' �ก�+��
 "� ����� 
$&��� 4&)��4� 3 - 4 �
&)�/ก�%ก

�     

 

 

 



 

 

- 94 - 
%��� � 5  �!	�
&�+�'�����!��	� � (20 �����)  

   

 

 

 
%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก

�� ��$.��&ก�'�%&!���� : 
(
���������/$	
$���/�ก$	
��&ก#	� 

� �$������C%�ก

�) 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� %	��C%�ก

� 

� �$�.�����ก&���&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 
5.1 ก	
�	�%�$�  
      1�	"��'�!	�
�� 
      �
��$��$
�� 
      ก	
�$!��	�!	�
�� 
     B'",����'���� �f'�&� 
      �!&�$���4����� 
      (4 �����) 
 

 4   �	�%�$� 1�	"��'�!	�
���
��$��$
�� 
ก	
�$!��	�!	�
�� B'",����'����  
�f'�&� �!&�$���4�����  ก�'+�'  

    4���	������	� � ���,'�
&�ก	
"ก"���  
B'"� +��	��
	ก3�"�	�4������� 

3   �	�%�$� 1�	"��'�!	�
���
��$��$
�� 
ก	
�$!��	�!	�
�� B'",����'����  
�f'�&� �!&�$���4����� ก�'+�' 4���	� 
�����	� � ���,'�
&�ก	
"ก"���  

2   �	�%�$� 1�	"��'�!	�
���
��$��$
��  
ก	
�$!��	�!	�
�� B'",����'����  
�f'�&� �!&�$���4����� ���ก�'+�'  
4���	������	� �     

1   �	�%�$� 1�	"��'�!	�
���
��$��$
�� 
ก	
�$!��	�!	�
�� B'",����'���� 
�f'�&� �!&�$���4�����                  

5.2 ก	
�	�%�$�  
��!"����+��
 "� 

       ���+��
&��
�ก	
 
       4A��!	�$	�	
1 
       4	���&ก!��	� � 
       �"�	�$��(	$�� 
       ��	� "�ก&� 
       (4 �����) 
 

 4 %(	�!�4&)��4� 5 �M4�ก

�/B�
�ก	
/   
 ก�%ก

� ��)�,�           

3 %(	�!� 4 �M4�ก

�/B�
�ก	
/ก�%ก

�                     

2 %(	�!� 3 �M4�ก

�/B�
�ก	
/ก�%ก

�                    

1 %(	�!� 2 �M4�ก

�/B�
�ก	
/ก�%ก

�                    
 



 

 

- 95 - 
 

 
%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก

�� ��$.��&ก�'�%&!���� : 
(
���������/$	
$���/�ก$	
��&ก#	� 

� �$������C%�ก

�) 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� %	��C%�ก

� 

� �$�.�����ก&���&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 
5.3 ก	
��ก�	 ����!�	  
       
�
��� $
�	�$

�=  
       �!	�
������   
       �!&4ก

� 
       ��ก	
�&@�	 
       �	������	� �   
       (4 �����) 
 

 4 ��ก�	 ����!�	 
�
��� $
�	�$

�=
�!	�
������ �!&4ก

���ก	
�&@�	
�	������	� �%�$(	
A%��� 
�-�4&!�"�	�,'�        

3 ��ก�	 ����!�	 
�
��� $
�	�$

�=
�!	�
������  �!&4ก

���ก	
�&@�	
�	������	� �%�$(	
A%     

2 ��ก�	 ����!�	 
�
��� $
�	�$

�=
�!	�
������ �!&4ก

���ก	
�&@�	
�	������	� �                

1 � $�!�
�!� ��ก�	 ����!�	 
�
��� 
$
�	�$

�=�!	�
������ �!&4ก

� 
��ก	
�&@�	�	������	� �                     

 

5.4 ก	
�
��M4�4� 
4	�%

"	�

* 
���!��	� ���� 

       ����+� �M4�ก

� 
      4	�%

"	�

*  
      ���!��	� � 
       (4 �����) 
 

 4 ,'�
&�ก	
"ก"������"%	ก��
�$J	
���=ก
J	"��ก  ���!"�	����� �
��
���!"�	�� �$��ก!�	
�'&�%&��!&'/ 
�4��)�� �ก	
��ก�	 

3 ,'�
&�ก	
"ก"������" 
%	ก���!"�	�
�'&�%&��!&'/ 
�4��)�� �ก	
��ก�	       

2 �
��M4�4�4	�%

"	�

*���
!��	� �              

1 ,���"1�ก4&ก4���ก
* �
��M4�+�'
%

"	�

*���!��	� �      

 
 
 



 

 

- 96 - 
 

 
%&!���� : 

�&���ก
���
�"�C%�ก

�� ��$.��&ก�'�%&!���� : 
(
���������/$	
$���/�ก$	
��&ก#	� 

� �$������C%�ก

�) 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� %	��C%�ก

� 

� �$�.�����ก&���&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 
5.5  ก	
� %�4�	$	 
       %�4$	/	
*�    
       ��������
�B"��= 
       $�!�
!� 
       (4 �����) 
 
 

 4 ���ก	
��!"���� �
������!	�
�!���� 
�ก�$�!�
!��"�	���������$ "$�� 
%�$(	
A%ก�'�
�B"��=4��$�!�
!� 
���,'�
&�ก	
"ก"��� 

3 ���ก	
��!"���� �
������!	�
�!���� 
�ก�$�!�
!��"�	���������$ "$�� 
%�$(	
A%ก�'�
�B"��=4��$�!�
!�                      

2 ���ก	
��!"���� �
������!	�
�!���� 
�ก�$�!�
!��"�	���������$ "$��  

1 ���ก	
��!"���� �
������!	�
�!���� 
�ก�$�!�
!�   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 97 - 

�&���ก$
�������
	"%&!���� : ��������
!�  
 


	"ก	
�
���� 
������ �B.����%���%&!���� : 

�����

!� 

%&!���� :� � 
1 

%&!���� :� � 
2 

%&!���� :� � 
3 

%&!���� :� � 
4 

%&!���� :� � 
5 

4��� � 1 ก	
� !��&"       
4��� � 2 ก	
�
��M4��3��&4�4� 
               �-�����"�	�� �'  

      

4��� � 3 ก	
'(	
�� !�4�"�	���	�$�       
4��� � 4 �!	�
&ก����
&�/	��!��	� �       
4��� � 5 �!	�
&�+�'�����!��	� �       

                                                                                                                             �����
!�   

�&���ก���$&�ก%ก �"!ก&� <�..��  <�.� ��!
�&K�	  ��������.�O� 
1. <�..��   

.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  
2. <�.� ��!
�&K�	   

............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  
3. �����.�O�   

............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
�!	��O�        +�	�ก	
�
����   
                      �!
�&@�	 (
����&!���) ............................................................................................................ 
                     ,��+�	�ก	
�
���� 

                                                                                 (������) .........................................ก

�ก	
9���
���� 
                                                (......................................) 

                                               4(	�����..............................................                                                                              
                                                !&�� �.......'���.....................�.�. .......... 



 

 

- 98 - 
                                                                                                                                             ก.�.�. 5 

 
 

���$
��9�ก	
�
����.�	�� � 1 .�	�!��&" ��'*

� <
�"*

� ���<

"	�

'!��	� � 
 ($,	�
&���ก%,	����������ก!��"#	��)  

                                                   �
����          �
&)�� � 1 
                                                             �
&)�� � 2 (��&�%	ก�&@�	�
&)�� � 1) 

                                             �
&)�� � 3 (��&�%	ก�&@�	�
&)�� � 2)    
 

1.    ������9��
&�ก	
�
���� 
       ����..........................�	�$ก�� ...................4(	�����.............................. !��"#	��.......................................... 
       $1	���ก�	/���!"�	�........................................�(	J�/�4........................................................................... 
       $(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	/���!"�	�ก	
��ก�	..................................$�!�
	�ก	
................................... 
2. 9�ก	
�
���� .�	�� � 1 .�	�!��&" ��'*

� <
�"*

� ���<

"	�

'!��	� � 

 


	"ก	
�
���� 
����� 

%O� 

������ �B.� 
��	"�%� ��� � 

1 
��� � 

2 
��� � 

3 

%��� � 1 ก	
� !��&" 20    ก'()9�	��%���!��"#	�� %���B.������
<	กก

�ก	
 3 �� P� �" .&�� : 
�(	�	Cก	
  ,��4�(	ก!�	
��"�� 65  
�(	�	Cก	
���� ,��4�(	ก!�	
��"�� 70  
� �"!�	C ,��4�(	ก!�	
��"�� 75 
� �"!�	C���� ,��4�(	ก!�	
��"�� 80 

%��� � 2  ก	
�
��M4��3��&4�4��-�����"�	�� �'  20    

%��� � 3  ก	
'(	
�� !�4�"�	���	�$� 20    

%��� � 4  �!	�
&ก����
&�/	��!��	� � 20    

%��� � 5  �!	�
&�+�'�����!��	� � 20    

�����
!� 100    


!������<	กก

�ก	
 3 �� P� �" (��� � 1+��� � 2+��� � 3)   = .......................... ����� 
           3 

 

�������	
��ก���ก�������������� ��������������  !���	���"#� (��� �%) 

����"#�         ����ก����	
���   
                       ������� (�	��������) ............................................................................................................ 
                      �������ก����	
��� 

 
 

  
'�"��%�(�ก���ก��)����� 1 

(������) ......................�
�*	�ก

�ก	
     
           (.........................................) 
4(	�����.......................................... 
!&�� � ........ '���.......... �.�. ......... 
 

 (������) .................................ก

�ก	
      
           (.........................................) 
 4(	�����.......................................... 
 !&�� � ........ '���.......... �.�. ......... 

 
 

(������) .................................ก

�ก	
      
           (.........................................) 
4(	�����.......................................... 
!&�� � ........ '���.......... �.�. ......... 

 



 

 

- 99 - 
 

$
�����$&�ก%ก �"!ก&� <�..��  <�.� ��!
�&K�	  ��������.�O� 

	" (�	" �	� �	�$	!)............................................................ 

 
1. <�..��   

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
 2. <�.� ��!
�&K�	   

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
3. �����.�O�   

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
  
 

 
 

(������) ......................�
�*	�ก

�ก	
     
           (.........................................)
4(	�����.......................................... 
!&�� � ........ '���.......... �.�. ......... 
 

(������) ...................................ก

�ก	
     
           (.........................................) 
4(	�����.......................................... 
!&�� � ........ '���.......... �.�. ......... 

 
 

(������) ....................................ก

�ก	
     
           (.........................................) 
4(	�����.......................................... 
!&�� � ........ '���.......... �.�. ......... 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก��������	
��	�� 2 


��	����������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

�,	� :�<�ก	
�
����.�	�� � 2   
.�	��!	�
���!	�$	�	
= 
$	"�	��
��	
ก	
��ก�	 

(%,	�����
��9���,	�!"ก	
$,	�&ก�	��%��:�� �ก	
��ก�	���9���,	�!"ก	
$,	�&ก�	��%��:�� �ก	
��ก�	) 
ก	
�
����'�	�� � 2  '�	��!	�
���!	�$	�	
1 � ���=�
�ก��ก	
�
����  

 ก*<=ก	
��������  ก*<=ก	
4&'$��  ���!�/ ก	
�
����  '&�� ) 
1. ���)�
�ก��ก	
�
����   

ก	
�
����'�	�� �  2  '�	��!	�
���!	�$	�	
1 �����4A�  100  �����  
�
�ก��'�!"  2  $�!�  '&�� ) 

$�!�� �  1  ก	
�-�+��� �!	�$	�	
1��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	  �����4A�   
60  �����  � 
	"ก	
�
����  5  
	"ก	
 %(	�!�  15  4&!���� )  '&�� ) 

1) ก	
�
��	
�	��&�!,�  (20  �����)  � %(	�!�  5  4&!���� ) 
2) ก	
�&@�	'�	�!��	ก	
 (16  �����) � %(	�!�  4  4&!���� ) 
3) ก	
�
��	
�	������  (12  �����)  � %(	�!�  3  4&!���� ) 

 4)    ก	
�
��	
���
��	*ก	
�������
&�"=$�� (8  �����)  � %(	�!�  2 4&!���� ) 
5) �	������ �,'�
&������	" (4 �����)  � %(	�!�  1  4&!���� ) 

 $�!�� �  2 ก	
�&@�	4���������������!	�
������&ก����ก	
�
��	
��� 
ก	
%&'ก	
��ก�	  �����4A�  40  �����  � 
	"ก	
�
����  1 
	"ก	
  ��� ก	
�&@�	4���  � %(	�!�  
6 4&!���� )   

2. ก'()ก	
�������� 
 ก(	��'ก*<=ก	
���������-�
�'&���*J	�  4  
�'&�  ��� 
�'&�  4  
�'&�  3  
�'&�  2  

���
�'&�  1  ���4���
�'&���*J	�ก(	��'��	����� '&�� ) 
 


�.&���'J	� 
������ �B.� 

(�����%O� 4) (�����%O� 5) (�����%O� 10) 

4 4 5.00 10.00 

3 3 3.75 7.50 

2 2 2.50 5.00 
1 1 1.25 2.50 
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3.  ก'()ก	
%&.$�� 
3.1 +��� �+�	�ก	
�
����'�	�� � 2  4���,'������%	กก

�ก	
�&)�$	���O� �" '&�� ) 

1) !��"#	���(	�	Cก	
����  4���,'������O� �",��4�(	ก!�	
��"�� 70 
2) !��"#	��� �"!�	C  4���,'������O� �",��4�(	ก!�	
��"�� 75  
3) !��"#	��� �"!�	C���� 4���,'������O� �",��4�(	ก!�	
��"�� 80 

3.2 ก
* � �+�ก	
�
����,��+�	�4	�ก*<= ��� 3.1 ����*�ก

�ก	
��'� �  1        
� �!	��A�!�	+�ก	
�
�����"����!�$&"� �$	�	
1�&@�	,'� �&)�� )  4���� +�ก	
�
����%	กก

�ก	
 
�&)�$	���O� �" '&�� ) 

1) !��"#	���(	�	Cก	
����  4���,'������O� �",��4�(	ก!�	
��"�� 65 
2) !��"#	��� �"!�	C  4���,'������O� �",��4�(	ก!�	
��"�� 70 
3) !��"#	��� �"!�	C���� 4���,'������O� �",��4�(	ก!�	
��"�� 75 

4. !�* ก	
�
���� 
  4.1 ���ก
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�����������
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ก
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�
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�
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4.2 ���ก

�ก	
�4�����4
!%$��������������������
�����!"�	� ��� �ก$	
 
��&ก#	�  ����������� � ��$'�
���
�"!�	+����
&�ก	
�
�����-�+��� �!	�
���!	�$	�	
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��	
���
ก	
%&'ก	
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�
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$&�ก4ก	
$&�J	�*= �
��
$��1	�������%	ก+����
&�ก	
�
����  +���&��&��&C�	  �����
�!��	� +��
&��
�ก	
  ��� +��� �ก �"!���� ก���4&'$���%
�������� B'"!�ก��
��4&!��4	�
�'&���*J	�� �$�'�����ก&���&ก#	� 
���
�"  �������&���ก������/
$	
$���/��&ก#	� ������&���กก	
�
����'�	�� � 2 (ก.�.�. 6/3) ���!�(	
�'&���*J	�� �,'����4���4&!
���� )�&���ก�����'��	������������$
��+�ก	
�
����'�	�� � 2 (ก.�.�.7/3) �
����&)��&���ก���$&�ก4H���
�-�%�''�� %�'� ��!
�&@�	 ��������'�A���
����� ��
�������+����
&�ก	
�
����,!�'�!" 

�&)�� ) ก	
�
����'�	�� � 2 ����*�ก

�ก	
�
����%	ก�ก$	
 ��&ก#	� 
!��&)�ก	

�3��&4��	�%
�� * $1	�� ��3��&4��	� 
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4.3 ����*�ก

�ก	
�&)�$	��� $
�������ก	
�
����������� ก.�.�.8/3    ��ก�
&)� 
� �� ก	
�
���� ��� �
&)�� � 1 ����
���
&)�� � 2 (��&�%	กก	
�&@�	�
&)�� �1) ����
���
&)�� � 3 (��&�%	กก	
�&@�	
�
&)�� � 2)  ���!�4�ก
*  

�&)�� ) ����*�ก

�ก	
�
�����&���ก���$&�ก4H����-�%�''�� %�'� ��!
�&@�	 ���
�����'�A���
����� ��
�������+����
&�ก	
�
���� ��ก�
&)�� �� ก	
�
����,!�'�!" 
  5. ก
' ก	
�
����9��.,	
�%,	�����
��9���,	�!"ก	
$,	�&ก�	��%��:�� �ก	
��ก�	 
����*�ก

�ก	
�
����'�	�� � 2  �
����$�!�� � 1 ก	
�-�+��� �!	�
���!	�$	�	
1��ก	
�
��	
��� 
ก	
%&'ก	
��ก�	 (�����4A� 60 ����� ) ����
����P�	��	�� �B.�
&������	"����>��&%���	�&:� ,'��ก�  
ก	
�
��	
�	��&�!,�  ก	
�&@�	'�	�!��	ก	
 ก	
�
��	
�	������  ก	
�
��	
���
��	*ก	
������
�
&�"=$�� ����	������ �,'�
&������	"  $(	�
&�+��� �,'�
&������	"����3��&4��	�' "! ���ก(	��'�����4A�
�-� 60 ����� �4��	ก,'�
&������	"����3��&4��	�4&)��4� 2 �	���)�,� ����
&���	�)(	��&ก������4���
�	������	ก&��
���ก��� "�ก&� 
 

 
��	"�%�   - ���$
��+�ก	
�
����'�	�� � 1 ���'�	�� � 2 (ก.�.�. 9 ) ���������������ก ��
�!�"#�$%& 
                       ก��'(ก)� 
��� �.ก..'.
�!�"#�$%&ก��'(ก)���%	
*	 ����ก	
�
����'�	�� � 1 ��� 

'�	�� � 2 � 9�$�:�$�.���!  
                     - ���$
��+�ก	
�
����'�	�� � 1 ���'�	�� � 2 (ก.�.�. 10) ���$(	�
&�$(	�&ก�	� 

�4��)�� �ก	
��ก�	 
	"�	�$(	�&ก�	� ก.�.�.  
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�,	�*��	"%&!���� : 
ก	
�
����.�	�� � 2 .�	��!	�
���!	�$	�	
=  

$	"�	��
��	
ก	
��ก�	 
(%,	�����
��9���,	�!"ก	
$,	�&ก�	��%��:�� �ก	
��ก�	���9���,	�!"ก	
$,	�&ก�	��%��:�� �ก	
��ก�	) 

 

ก	
�
����'�	�� � 2 '�	��!	�
���!	�$	�	
1�����	
	�ก	
�
��������	ก
�	�ก	
��ก�	 
$	"�	��
��	
ก	
��ก�	  � �����4A� 100 ����� �
�ก��'�!" 2 $�!� ��� $�!�� � 1 �!	�$	�	
1
��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	  60 ����� � %(	�!�  14 4&!���� ) ���$�!�� � 2 ก	
�&@�	4���
������������!	�
������&ก����ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	 40 ����� � %(	�!�  6  4&!���� ) '&�� )  

 

$�!�� � 1 �!	�$	�	
=��ก	
�
��	
���ก	
<&.ก	
��ก�	 (60 �����) 
1. ก	
�
��	
�	��&�!B� 

%&!���� : 1.1 �!	�$	�	
=��ก	
<&.
���������$	
$����	�ก	
��ก�	 ��	"1�� 
�!	�$	�	
1��ก	
%&'���� ������$	
$���� ���������B"�������J	"�����!"�	�,'��"�	��-�
��� 
1�ก4����-��L%%��&����$	�	
1$�����,'��"�	�
!'
A!  
!��&)�+��
&��
�ก	
$	�	
1��	1��������,'��"�	�

!'
A! �����	"�����	� 

%&!���� : 1.2  �!	�$	�	
=��ก	
!	��9�ก	
�&K�	ก	
��ก�	����9��>��&%�ก	
�
�<,	�@ 
��ก	
�
��	
<&.ก	
ก	
��ก�	�
������J	
ก�<������)ก
���$�.�����ก&��A"�	"��ก
�.&� 
��	"1�� �!	�$	�	
1��ก	
ก(	��'!�$&"�&��=  �&�/ก�% !��
	��= $&��
	��=������ %�''�� %�''��" 
B�ก	$ ���$

� �������!&4ก

�����ก	
!	��+� �
������J	
ก�%���$�'�����ก&��B"�	" 
��ก
�'&� B'"ก	
� $�!�
�!����+��ก �"!����  

%&!���� : 1.3 �!	�$	�	
=��ก	
.,	���ก	
�,	�9�B�$��ก	
�>��&%�B.��"�	��?�
��*

���	"1�� 
�!	�$	�	
1��ก	
�(	�+�,�$��ก	
�3��&4�B'"ก	
�
����� )�%� $
�	��!	���	�%ก	
$�&�$����
&�"	ก

���ก&�+��� �ก �"!������ก	
�(	�+�,�$��ก	
�3��&4�,'� �-�,�4	�
�"�!�	����e	��	"� �ก(	��' 
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%&!���� : 1.4 �!	�$	�	
=��ก	
�
�$	��	� 
�.��
&�"	ก
���� $�!�
�!�ก	
<&.ก	
��ก�	ก&�
���!"�	�� �ก �"!�����&:�J	�
&#����ก�� ��	"1�� �!	�$	�	
1��ก	

�'��
&�"	ก
 B'"ก	
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$�!�
�!�ก&����=ก
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��	* '�	�����	ก
 '�	�!&$'� �
�J&*<= 
'�	�$����!&4ก

� ��B�B�"  �����
 "�
��������� ? ����ก	
%&'ก	
��ก�	 

%&!���� : 1.5 �!	�$	�	
=��ก	
ก,	ก&� %
!<$�� %�.%	� �
����9�������� ก	
�>��&%� 
%	��9��	�����%��:�� �ก	
��ก�	 ��	"1�� �!	�$	�	
1��ก	
ก(	ก&� 4�'4	��
����+��������
B'"� �+� �
������� ��������	"����	ก
��ก	
���� ก(	ก&� 4�'4	� 4
!%$�� �
����+� ���
�(	+��	�&@�	�"�	�4������� 
2. ก	
�&K�	.�	�!��	ก	
 

%&!���� : 2.1 �!	�$	�	
=��ก	
�&K�	.�	�!��	ก	
 ��	"1�� �!	�$	�	
1��ก	
%&'���� 
������$	
$���'�	�!��	ก	
 ก	
$��$
�� ก	
!�%&"����(	+��	�!�%&"�	��� ก	
%&'�(	�+��&@�	�	�
!��	ก	
 %&'�
����	"�	�!��	ก	
���ก	
%&'ก	
�!	�
�� ����$��$
���!	������A��	�!��	ก	
 

%&!���� : 2.2 �!	�$	�	
=��ก	
$��$
��ก	
�������&K�	��&ก$�%
ก	

 "�ก	
$��  
��	"1�� �!	�$	�	
1��ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�(	��&ก$�4
 �(	��&ก$�4
,���� � ก	
�
�������
�&@�	��&ก$�4
$1	���ก�	 

%&!���� : 2.3 �!	�$	�	
=��ก	
$��$
�� $�&�$��� ก	
����!&%ก

������A�A�"  �����
 "�
��  
���J����R;;	����=��� ����$�&�$���ก	

 "�ก	
$��� �"�.9��
 "��?�$,	�&; ��	"1�� �!	�$	�	
1 
��ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�	 �&@�	������$��� �!&4ก

� ��B�B�"  �����
 "�
�� ��� 
J����LCC	����1��� � ก	
%&'�	������
�ก	
������$	
$���� � ก �"!����� ก	
%&'���"=�
�ก	
 
$����!&4ก

��	�ก	
��ก�	 ���� !A�,H4=�	�'�	�!��	ก	
� ����$(	�
&���ก�� �"�
 "�
�� 

%&!���� : 2.4 �!	�$	�	
=��ก	
<&.ก	

����
�ก&���'J	�ก	
��ก�	  
��	"1�� �!	�$	�	
1��ก	
%&'ก	

���ก	
�
�ก&���*J	�ก	
��ก�	�����&@�	��*J	���� 
�	4
#	�ก	
��ก�	 B'"� ������$	
$�����
����
�ก&� ���$��$
�����$1	���ก�	%&'�(	 

	"�	�ก	
�&@�	4��� � ก	
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&�+�'��� � ก	
�
���� 4
!%$����*J	�
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&��
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3. ก	
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�	������ 
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4. ก	
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��	' ก	
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%&!���� : 4.1 �!	�$	�	
=��ก	
�
��	
ก	
���������
��	'���� �
�$��*�J	�  
��	"1�� �!	�$	�	
1��ก	
%&'
����
��	
%&'ก	
���
��	* B'"� �+����
��	*  � ก	
�(	
��B�B�" ����!&4ก

��	�����ก	
�
��	
���
��	* ก	
�(	
	"�	��	�ก	
��� ���� 
���
4
!%$��J	"��  
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$�!�� �  2 ก	
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ก	
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= (100 �����)     


	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

$�!�� � 1 ก	
�?�9��� �!	�$	�	
=��ก	
�
��	
���ก	
<&.ก	
��ก�	 (60 �����)   

1. ก	
�
��	
  
   �	��&�!,�  

    (20 �����) 

  

1.1 �!	�$	�	
1��ก	
%&'
���   
     ������$	
$����	�ก	
��ก�	  
     (4 �����) 


�.&� 4   � 
���������$	
$������$	�	
1�����B"�
ก&�������J	"�����!"�	�,'��"�	��-�
��� 
1�ก4����-��L%%��&����$	�	
1$�����,'��"�	�
!'
A!   

               +��
&��
�ก	
$	�	
1��	1��������,'��"�	�
!'
A!
�����	"�����	� 

 


�.&� 3   � 
���������$	
$������$	�	
1�����B"�ก&�
������J	"�����!"�	�,'��"�	��-�
��� 1�ก4���
�-��L%%��&����$	�	
1$�����,'��"�	�
!'
A!     
���+��
&��
�ก	
$	�	
1��	1��������,'��"�	�
!'
A! 

 


�.&� 2   � 
���������$	
$������$	�	
1�����B"�
ก&�������J	"�����!"�	�,'��"�	��-�
��� 
1�ก4��� ���$	�	
1$�����,'��"�	�
!'
A!   

 


�.&� 1   � 
���������$	
$������$	�	
1�����B"�
ก&�������J	"�����!"�	�,'��"�	��-�
��� 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� ��� 
    - 
���#	�������$	
$���� �$	�	
1�����B"�   
       ก	
���������,'��&)�J	"�����!"�	� 
    - ������� �!	�1�ก4����-��L%%��&����$	�	
1  
      $�����,'��"�	�
!'
A! 
2. $���$�����������  
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 1.2 �!	�$	�	
1��ก	
!	��+� 
ก	
�&@�	ก	
��ก�	��� 
�+��3��&4�ก	
�
�%(	�K��ก	
�
��	
 
%&'ก	
ก	
��ก�	�
������ 
J	
ก�%������=ก
���$�'����� 
ก&��B"�	"��ก
�'&� (4 �����) 


�.&� 4   � ก	
ก(	��'!�$&"�&��=  �&�/ก�% !��
	��= 
$&��
	��=������ %�''�� %�''��" B�ก	$  

               ���$

� �������!&4ก

�����ก	
!	��+� 
�
������J	
ก�%���$�'�����ก&��B"�	" 

               ��ก
�'&� B'"ก	
� $�!�
�!����+��ก �"!���� 
 


�.&� 3   � ก	
ก(	��'!�$&"�&��=  �&�/ก�% !��
	��= 
$&��
	��=������%�''�� %�''��" B�ก	$ ���
���$

�  ����ก	
!	��+� �
������J	
ก�% 

               ���$�'�����ก&��B"�	"��ก
�'&� 
               B'"ก	
� $�!�
�!����+��ก �"!���� 
 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� 
    ��� 
    - �+��3��&4�ก	
�
�%(	�K 
    - �+��&@�	��*J	�ก	
��ก�	 
    - �+�ก�"��/= 
    - �(	$&���4��4&)��*�%&'�(	�+��3��&4�ก	
�
�%(	�K 
      ����+��&@�	��*J	�ก	
��ก�	 
    - �ก$	
 ��&ก#	� ����� �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	������� �ก �"!����ก&�ก	
%&'�(	�+� 

  
�.&� 2   � ก	
ก(	��'!�$&"�&��=  �&�/ก�% !��
	��= 
$&��
	��=������%�''�� %�''��" B�ก	$ ���
���$

�  ����ก	
!	��+� �
������J	
ก�%  

               B'"ก	
� $�!�
�!����+��ก �"!���� 
 


�.&� 1  � ก	
ก(	��'!�$&"�&��=  �&�/ก�% !��
	��= 
$&��
	��=������%�''�� %�''��" B�ก	$ ���
���$

� ����ก	
!	��+� 
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 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
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  1.3 �!	�$	�	
1��ก	
'(	���ก	
 

�(	�+�,�$��ก	
�3��&4�,'��"�	� 
�-�
��/

� (4 �����) 


�.&� 4  � ก	
�
���� � )�%�$
�	��!	���	�%  $�&�$���
�
&�"	ก
���ก&�+��� �ก �"!������ก	
�(	�+� 

               ,�$��ก	
�3��&4�,'� �-�,�4	�
�"�!�	 
               ����e	��	"� �ก(	��',�����"ก!�	
��"�� 80  
 


�.&� 3  � ก	
�
���� � )�%�$
�	��!	���	�% $�&�$���
�
&�"	ก
���ก&�+��� �ก �"!������ก	
�(	�+� 

               ,�$��ก	
�3��&4�,'� �-�,�4	�
�"�!�	 
                ����e	��	"� �ก(	��',�����"ก!�	
��"�� 75 
 


�.&� 2  � ก	
�
���� � )�%�$
�	��!	���	�% $�&�$���
�
&�"	ก
���ก&�+��� �ก �"!������ก	
�(	�+� 

               ,�$��ก	
�3��&4�,'� �-�,�4	�
�"�!�	���
�e	��	"� �ก(	��',�����"ก!�	
��"�� 70 

 


�.&� 1  � ก	
�
���� � )�%�$
�	��!	���	�% $�&�$���
�
&�"	ก
���ก&�+��� �ก �"!������ก	
�(	�+� 

               ,�$��ก	
�3��&4�,'� �-�,�4	�
�"�!�	���
�e	��	"� �ก(	��',�����"ก!�	
��"�� 65 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� ��� 
     - �+��3��&4�ก	
�
�%(	�K 
     - �+��&@�	��*J	�ก	
��ก�	 
     -  
	"�	�ก	
�
�����*�ก

�ก	
�4��)�� �ก	
��ก�	 
     - $
��
	"�	� ก�%ก

� B�
�ก	
� ��3��&4� 
     - �ก$	
 ��&ก#	������ �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	�+��� �
&�+�'���ก�%ก

�    
    B�
�ก	
4�	� ? 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
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1.4 �!	�$	�	
1��ก	
�
�$	��	� 

�'��
&�"	ก
���� $�!�
�!�  
ก	
%&'ก	
��ก�	ก&����!"�	� 
� �ก �"!�����&)�J	�
&#����ก��  
(4 �����) 

ก	

�'��
&�"	ก
����%&'ก	
��ก�	���4��)�� �ก	
��ก�	 
B'"ก	
� $�!�
�!�ก&����=ก
J	"��ก�&)�J	�
&#����ก�� 
� �
�'A�ก	
��%	
*	 '&�4��,�� )  
          (1) '�	����
��	*  
          (2) '�	�����	ก
  
          (3) '�	�!&$'� �
�J&*<=  
          (4) '�	�$��� �!&4ก

� ����
����B�B�" ���� 
                ก	

 "�ก	
$�� 
          (5) '�	������
 "�
��   
          (6) ���� ? 
 


�.&� 4 �(	,'�,�����"ก!�	 4 ��� 
 


�.&� 3 �(	,'� 3 ��� 
 


�.&� 2 �(	,'� 2 ��� 
 


�.&� 1 �(	,'� 1 ��� 
 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� ��� 
     - !�$&"�&��= �&�/ก�% ������!"�	� 
     - �B"�	" B�
�ก	
 ก�%ก

� ��ก	
�
�$	� 
       $��$
��ก	
� $�!�
�!���ก	

�'��
&�"	ก
 
       ��ก	
%&'ก	
��ก�	 
     - �ก$	
��&ก#	�ก	
� $�!�
�!�%	ก 
       ��กJ	�$�!���ก	
%&'ก	
��ก�	 ��� �(	$&��  
       
	"�	�ก	
�
���� J	�1�	" ��&�$����C�
����   
       �
��$���� �,'�
&�ก	
$�&�$��� 
    - �ก$	
 ��&ก#	������ �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	�����	ก
� �ก �"!���� 
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1.5 �!	�$	�	
1��ก	
ก(	ก&�  
4
!%$�� 4�'4	� �
����+� 
�������ก	
�3��&4�4	��+��	� 
����4��)�� �ก	
��ก�	  
(4 �����) 

  
  
  


�.&� 4   � �+� �
������� ��������	"����	ก
 
               ��ก	
���� ก(	ก&� 4
!%$�� 4�'4	� ���

�
����+��
�������4��)�� �ก	
��ก�	 ��� 
                     �(	+��	�&@�	�"�	�4������� 
 


�.&� 3   � �+� �
������� ��������	"����	ก
 
               ��ก	
���� ก(	ก&� 4
!%$�� 4�'4	� ���

�
����+��
�������4��)�� �ก	
��ก�	  
               ����(	+��	�&@�	 
 


�.&� 2   � �+� �
������� ��������	"����	ก
 
               ��ก	
���� ก(	ก&� 4
!%$�� 4�'4	� ���

�
����+��
�������4��)�� �ก	
��ก�	 
 


�.&� 1  � �+� �
������� ��������	"����	ก
 
              ��ก	
���� ก(	ก&� 4
!%$�� 4�'4	� ��� 
               �
����+� 
 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� ��� 
     - �+�ก(	ก&� 4
!%$�� 4�'4	� �
����+�  
       ������� 
     - �
�������� ������ก	
ก(	ก&� 4
!%$��4�'4	�> 
       -  �(	$&�������	"J	
ก�%��ก	
ก(	ก&� 4
!%$�� 
       4�'4	�> 
     - $
��+� ก	
ก(	ก&� 4
!%$�� 4�'4	� 
       �
����+�������� 
     - ��&ก#	�� �ก �"!����ก&�ก	
�(	+�ก	
ก(	ก&�  
       4
!%$�� 4�'4	�> �	�����ก	
�&@�	 
     - �ก$	
 ��&ก#	������ �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 
2. ก	
�&@�	 
   '�	�!��	ก	
  

 (16 �����) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 �!	�$	�	
1��ก	
�&@�	 
'�	�!��	ก	
 (4 �����) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


�.&� 4   � ������$	
$���'�	�!��	ก	
  � ก	
$��$
��
�	�!�%&"����(	+�ก	
!�%&"�	��� � �+��&@�	�	�
!��	ก	
 ก	
%&'�
����	"�	�!��	ก	
��� 

               � ก	
%&'ก	
�!	�
���"�	��-�
��� � ก	
�(	,����             
����$��$
���!	������A��	�!��	ก	
 ���$��+�  

               4��ก	
�&@�	ก	
��ก�	 
 


�.&� 3   � ������$	
$���'�	�!��	ก	
� ก	
$��$
��
�	�!�%&"����(	+�ก	
!�%&"�	���  �+��&@�	�	�
!��	ก	
 ก	
%&'�
����	"�	�!��	ก	
 ��� 

               � ก	
%&'ก	
�!	�
���"�	��-�
��� � ก	
�(	,���� 
����$��$
���!	������A��	�!��	ก	
 

 
 

 
�.&� 2   � ������$	
$���'�	�!��	ก	
  � ก	
$��$
��
�	�!�%&"�+��&@�	�	�!��	ก	
 ก	
%&'�
����	" 

               �	�!��	ก	
���� ก	
%&'ก	
�!	�
���"�	��-�
��� 
���� ก	
�(	,���� 

 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������  
    ���      
     - #	�������$	
$���'�	�!��	ก	
 
     - �+��&@�	�	�!��	ก	
 
     - +&�ก	
%&'
����
����	"�	�!��	ก	
 
     -  �+�ก	
�&@�	�
��������	ก
�	�ก	
��ก�	 
     - �	�!�%&" 
     - 
	"�	�ก	
�(	+��	�!�%&"�	���    
     -  �ก$	
 ��&ก#	� ����� �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	������� �ก �"!���� ��� 


��+���(	�!"ก	
$(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	 
� �
&�+�'����	�!��	ก	
��ก�	����ก= �
�+��$��   
+���
��	
$1	���ก�	 

 

  
�.&� 1   � ������$	
$���'�	�!��	ก	
  �+��&@�	�	�  
                 !��	ก	
 ก	
%&'�
����	"�	�!��	ก	
 ��� 
               %&'ก	
�!	�
���"�	��-�
��� 
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 %&!���� : ก'()ก	
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 2.2 �!	�$	�	
1��ก	
$��$
�� 
       ก	
�������&@�	��&ก$�4
 
       ก	

 "�ก	
$�� (4 �����) 
 
  
  
  
  

 
�.&� 4 � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�(	��&ก$�4

$1	���ก�	 � ก	
�(	,���� � ก	
�
���� ���
�&@�	��&ก$�4
$1	���ก�	�"�	�4������� 

 


�.&� 3  � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�(	��&ก$�4

$1	���ก�	 � ก	
�(	,���� ���� ก	
�
���� 

               ก	
�����&ก$�4
 
 


�.&� 2  � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�(	��&ก$�4

$1	���ก�	 ���� ก	
�(	��&ก$�4
,����  

 


�.&� 1  � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�(	��&ก$�4

$1	���ก�	  

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������  
    ���      
     - �+��&@�	�	�!��	ก	
 
     - �+��&@�	�
����+���
��	
$1	���ก�	 
     - �ก$	
� �ก �"!����ก&�ก	
�&@�	��&ก$�4
 
       ก	

 "�ก	
$�� 
     - $
��
	"�	�+� ก(	ก&� 4�'4	� �
����+� 
       �������ก	
�����&ก$�4
 
     - �ก$	
 ��&ก#	� ����� �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	������� �ก �"!���� ��� 
   ��ก�	����ก= �
�+��$�� �-�4�� 
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 2.3 �!	�$	�	
1��ก	
$��$
��  
$�&�$��� ก	
����!&4ก

���� 
��B�B�"  �����
 "�
�� ��� 
J����LCC	����1��� ����$�&�$��� 
ก	

 "�ก	
$��� �"�'+��
 "� 
�-�$(	�&C (4 �����) 


�.&� 4  � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�	 �&@�	��� 
              ���$��� �!&4ก

� ��B�B�"  �����
 "�
�� ��� 
               J����LCC	����1��� � ก	
%&'�	������
�ก	
������

$	
$���� �ก �"!���� � ก	
%&'���"=�
�ก	
 
               $��� �!&4ก

��	�ก	
��ก�	 ����  website  
               �	�'�	�!��	ก	
� ����$(	�
&���ก�� �"�
 "�
�� 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� ��� 
     - �+��&@�	�	�!��	ก	
 
     - ���������"=�
�ก	
$��� �!&4ก

���� 
        ��B�B�" ����ก	

 "�ก	
$�� 
     - ������� �ก �"!����ก&������
 "�
�� 
     - ������� �ก �"!����ก&�J����LCC	����1��� 
     - �ก$	
 ��&ก#	� ����� �ก �"!���� 
 

  
�.&� 3  � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�	 �&@�	��� 
              ���$��� �!&4ก

� ��B�B�"  �����
 "�
�� ��� 
               J����LCC	����1��� � ก	
%&'�	������
�ก	
������   
               $	
$���� �ก �"!���� ���� ก	
%&'���"=�
�ก	
    
               $��� �!&4ก

��	�ก	
��ก�	 
 


�.&� 2  � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�	 �&@�	��� 
              ���$��� �!&4ก

� ��B�B�"  �����
 "�
�� ��� 
               J����LCC	����1��� ���� ก	
%&'�	������
�ก	


������$	
$���� �ก �"!���� 
 


�.&� 1   � ก	
$��$
�����$1	���ก�	%&'�	 �&@�	��� 
               ���$��� �!&4ก

� ��B�B�"  �����
 "�
�� ��� 
               J����LCC	����1��� 
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   2.4 �!	�$	�	
1��ก	
%&'ก	

��� 

       �
�ก&���*J	�ก	
��ก�	  
       (4 �����) 


�.&� 4  � 
���ก	
�
�ก&���*J	�ก	
��ก�	�����&@�	
��*J	�����	4
#	�ก	
��ก�	 B'"� ������
$	
$�����
����
�ก&�  $��$
�����$1	���ก�	
%&'�(	
	"�	�ก	
�&@�	4��� � ก	
�����	" 
�������	ก

&�+�'��� � ก	
�
���� 4
!%$��
��*J	����$1	���ก�	��ก���� �f'+"4��
$	/	
*�� ����(	+��	�����ก	
�
&��
�� 

               ����&@�	��*J	�ก	
��ก�	 
 


�.&� 3   � 
���ก	
�
�ก&���*J	�ก	
��ก�	�����&@�	
��*J	�����	4
#	�ก	
��ก�	 B'"� ������
$	
$�����
����
�ก&�  $��$
�����$1	���ก�	
%&'�(	
	"�	�ก	
�&@�	4��� � ก	
�����	"
�������	ก

&�+�'��� � ก	
�
���� 4
!%$��
��*J	����$1	���ก�	��ก���� ����(	+��	���
��ก	
�
&��
������&@�	��*J	�ก	
��ก�	 

 

 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������     
    ��� 
     - �+��&@�	ก	
�
�ก&���*J	�ก	
��ก�	 
     - #	�������$	
$�����
���ก	
�
�ก&� 
       ��*J	�ก	
��ก�	 
     - �(	$&�������	"+��
&�+�'����	��
�ก&� 
       ��*J	�ก	
��ก�	 
     - 
	"�	�ก	
�&@�	4������$1	���ก�	 
     - 
	"�	�$
��+�ก	
�
����4
!%$�� 
       ��*J	�$1	���ก�	      
     - �ก$	
� �ก �"!����ก&�ก	
�f'+"4�� 
       $	/	
*�� 
     - �ก$	
� �ก �"!����ก&�ก	
�(	+��	���  
       ��ก	
�
&��
������&@�	��*J	�ก	
��ก�	 
     - �ก$	
 ��&ก#	� ����� �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
�.&� 2  � 
���ก	
�
�ก&���*J	�ก	
��ก�	�����&@�	
��*J	�����	4
#	�ก	
��ก�	 B'"� ������
$	
$�����
����
�ก&�  $��$
�����$1	���ก�	
%&'�(	
	"�	�ก	
�&@�	4��� � ก	
�����	" 

              �������	ก

&�+�'��� � ก	
�
����4
!%$��
��*J	����$1	���ก�	��ก���� 

 


�.&� 1  � 
���ก	
�
�ก&���*J	�ก	
��ก�	�����&@�	
��*J	�����	4
#	�ก	
��ก�	 B'"� ������
$	
$�����
����
�ก&�  $��$
�����$1	���ก�	
%&'�(	
	"�	�ก	
�&@�	4��� � ก	
�����	" 

              �������	ก

&�+�'��� � ก	
�
���� 4
!%$��
��*J	����$1	���ก�	 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

3. ก	
�
��	
�	�  
    �����   
    (12 �����) 
  

3.1 �!	�$	�	
1��ก	
$

�	 �

%�  
      �4��4&)�����	ก
4	���&ก/

�	J��	�  
      (4 �����) 
  


�.&� 4  � ������$	
$���'�	�����	ก
� �1�ก4��� �-�
�L%%��&�����&�$�&" � �+��&4
	ก(	�&� � ก	
$

�	
�

%�����4��4&)�����	ก
� � $�'�����ก&��!	�
4���ก	
���$1	���ก�	���$(	�&ก�	��4��)�� �
ก	
��ก�	� �!	�1�ก4��� 
!'
A! B�
���$ �-�/

�  

 


�.&� 3 � ������$	
$���'�	�����	ก
� �1�ก4��� �-�
�L%%��&�����&�$�&" � �+��&4
	ก(	�&� � ก	
$

�	 
�

%�  ����4��4&)�����	ก
� �$�'�����ก&��!	�
4���ก	
���$1	���ก�	 ���$(	�&ก�	��4��)�� �
ก	
��ก�	  ���� �!	�1�ก4��� 

 


�.&� 2 � ������$	
$���'�	�����	ก
� �1�ก4���  
              �-��L%%��&� � �+��&4
	ก(	�&� � ก	
$

�	 �

%�

����4��4&)�����	ก
 
 


�.&� 1 � ������$	
$���'�	�����	ก
 � ก	
$

�	  
             �

%�����4��4&)�����	ก
 

 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������    
    ���  
     - #	�������$	
$���ก �"!ก&�����	ก
 
     - �+��&4
	ก(	�&�����	ก
 
     - �(	$&���4��4&)��*�ก

�ก	
 �
��  
       �*��(	�	�� �ก �"!����ก&�ก	
$

�	 �

%�   
       �4��4&)�����	ก
 
     - �������!	�4���ก	
����	ก
���$1	���ก�	 
     - �ก$	
 ��&ก#	� ����� �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	������� �ก �"!���� ��� 
    %�	���	� � �
� ���+���
��	
$1	���ก�	 �-�4�� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

  
  

3.2 �!	�$	�	
1��ก	
�&@�	 
����	ก
����3��&4��	�,'��"�	� 
� �
�$��/�J	�  (4 �����) 

 
  


�.&� 4  � ������$	
$���4	��!	�4���ก	
�����(	,���� 
              ��ก	
�&@�	ก	
!	��+� ���� ก
��!�ก	
 
              �&@�	����	ก
�"�	��-�
��� � �
����	"

�
�$	�ก	
�&@�	����	ก
 � ก	
�&@�	����	ก

4	��+� ���� ก	
4�'4	��
����+�ก	
�&@�	
����	ก
 

  

�.&� 3 � ������$	
$���4	��!	�4���ก	
�����(	,����

��ก	
�&@�	ก	
!	��+� ���� ก
��!�ก	
 
�&@�	����	ก
�"�	��-�
��� � �
����	"
�
�$	�ก	
�&@�	����	ก
 � ก	
�&@�	����	ก

4	��+� 

 


�.&� 2  � ������$	
$���4	��!	�4���ก	
�����(	,����
��ก	
�&@�	 ก	
!	��+�  ���� ก
��!�ก	
 
�&@�	����	ก
�"�	��-�
���  

 


�.&� 1  � ������$	
$���4	��!	�4���ก	
�����(	,���� 
              ��ก	
�&@�	 ก	
!	��+�  ���� ก
��!�ก	
 
              �&@�	����	ก
 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� 
���      
     - ������$	
$��� �!	�4���ก	
�&@�	 
       �������	ก
 
     - �+�ก	
�&@�	����	ก
 
     - ก	
!	�
����
����	"ก	
�&@�	����	ก
 
     - �ก$	
� �ก �"!����ก&�ก	
�
����+�      
       ก	
�3��&4��	��������	ก
 
     - �ก$	
 ��&ก#	������ �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 
  
  
  
  
  

3.3 �!	�$	�	
1��ก	
$
��$
�	� 
�!&C���ก(	�&��% (4 �����) 

  
  
  
  

� �
�'A�ก	
��%	
*	 '&�4��,�� ) 
        (1) $��$
���������	ก
� �!	�ก�	!���	��!��	� �  
        (2) $��$
��ก	
��ก�	'��	� ก	
��ก�	4��  
        (3) $��$
���������	ก
,'�
&�
	�!&���$	�	4�	� ?   
        (4) � ก	
���
	�!&� �(	��A%�!	����  
        (5) ���ก	
"ก"��� ���" ��'��ก "
4�����	ก
� ��  
              +��	�' '��  
        (6) ���� ?  
 


�.&� 4 �(	,'�,�����"ก!�	 5 ��� 
 


�.&� 3 �(	,'�,�����"ก!�	 4 ��� 
 


�.&� 2 �(	,'�,�����"ก!�	 3 ��� 
 


�.&� 1 �(	,'�,�����"ก!�	 2 ��� 
 
 
 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������   
    ��� 
     - �+�ก	
�&@�	����	ก
 
     - ������� �ก �"!����ก&�ก	
��ก�	'��	� 
      - �ก$	
��&ก#	�ก �"!ก&�ก	
,'�
&�
	�!&� 
     - ������� �ก �"!����ก&�ก	
��%	
*	�!	�'  
        �!	���� 
     - ก�%ก

� �
��B�
�ก	
� �ก �"!����ก&� 
       ก	
"ก"��� ���" ��'��ก "
4�����	ก
 
     - �ก$	
��&ก#	������ �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	������� �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

4.ก	
�
��	
 
  ���
��	*  
  ก	
������  
  �
&�"=$��   
  (8�����) 
  

4.1 �!	�$	�	
1��ก	
�
��	
 
ก	
���������
��	*����  
�
�$��/�J	� (4 �����) 

  
  


�.&� 4  � �+��
��	
���
��	* ก	
%&'
����
��	

%&'ก	
���
��	* � ก	
������4	��+�
���
��	* � ก	
�(	��B�B�" ����!&4ก

��	
�����ก	
�
��	
���
��	*���ก�'�
�$��/�J	� 
� ก	
�(	
	"�	��	�ก	
��� �-��L%%��&���� 

               � 
���4
!%$��J	"�� 
 


�.&� 3     � �+��
��	
���
��	* ก	
%&'
����
��	
%&'ก	

���
��	* � ก	
������4	��+����
��	*      
� ก	
�(	
	"�	��	�ก	
����-��L%%��&� ��� 

                    � 
���4
!%$��J	"�� 
 


�.&� 2   � �+��
��	
���
��	* ก	
%&'
����
��	

%&'ก	
���
��	* � ก	
������4	��+�
���
��	* ���� 
���4
!%$��J	"�� 

 


�.&� 1   � �+��
��	
���
��	* ก	
%&'
����
��	

%&'ก	
���
��	* ���� ก	
������4	��+�
���
��	* 

 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������   
    ��� 
     - �+��3��&4�ก	
�
�%(	�K 
     - �+��
��	
���
��	* 
       -  �(	$&���4��4&)��*�ก

�ก	
�
���*��(	�	�4�	� ? 
     - 
	"�	�ก	
ก(	ก&� 4�'4	�  
     - 
	"�	�ก	
���%�	"���
��	* 
     - 
	"�	�ก	
�!����J	"�����ก	
�
��	
 
       �!	�$ �"� 
     - �ก$	
��&ก#	������ �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

  
  

4.2 �!	�$	�	
1��ก	
�
��	
 
%&'ก	
�
&�"=$������	�
	�ก	
 
���ก�'�
�B"��=������	  
(4 �����) 

  


�.&� 4   � ��� "��
&�"=$�� � ก	
%&'H�)� %&'�	 �-�,�
4	�
�� "� 4
�ก&��!	�4���ก	
 ��� 

               �!	�%(	�-� � ก	
�(	
��
&ก�	�
&�"=$��������
�
�B"��=������	 � ก	
4
!%$���&$'��
�%(	�K  

               � ก	
%(	���	"�&$'� ���� 
	"�	�+�ก	
4
!%$�� 
                   4��+��� �ก �"!����   
 


�.&� 3   � ��� "��
&�"=$�� � ก	
%&'H�)� %&'�	 �-�,�
4	�
�� "� � ก	
�(	
��
&ก�	�
&�"=$��������
�
�B"��=������	 � ก	
4
!%$���&$'��
�%(	�K 
���� 
	"�	�+�ก	
4
!%$��4��+��� �ก �"!���� 

   

�.&� 2  � ��� "��
&�"=$�� � ก	
%&'H�)� %&'�	 �-�,� 
               4	�
�� "�  � ก	
4
!%$���&$'��
�%(	�K  
               ���� 
	"�	�+�ก	
4
!%$��4��+��� �ก �"!���� 
 


�.&� 1  � ��� "��
&�"=$�� � ก	
%&'H�)� %&'�	 �-�,� 
              4	�
�� "�  ���� ก	
4
!%$���&$'��
�%(	�K 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������   
     ��� 
     - ��� "��
&�"=$��4�	� ? ��� �&C� !&$'� 
       ��� "��
�J&*<= �-�4�� 
     - ��&ก#	�ก	
%&'H�)�/%&'%�	� 
      -  ��&ก#	�� �ก �"!����ก&�ก	
�(	
��
&ก�	 �&$'� 
     - ��&ก#	�� �ก �"!����ก&�ก	
4
!%$���&$'� 
        �
�%(	�K 
     - ��&ก#	�ก	
%(	���	"�&$'��
�%(	�K 
     - �ก$	
 ��&ก#	� ����� �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
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������� / ����������� 

5. �	������ �,'�
&� 
     �����	"  
    (4 �����) 
 

+�$&�M�/�P����	�� �,'�
&������	"
(4 �����) 
 
 
 
 
 
 
 


�.&� 4   ก	
�3��&4��	��-�
��� 1�ก4��� 
!'
A! �

��
!&41��
�$��=����e	��	"� �ก(	��'��
�'&�' "��� 

 


�.&� 3   ก	
�3��&4��	��-�
��� 1�ก4��� 
!'
A! �

��
!&41��
�$��=����e	��	"� �ก(	��'��
�'&�'  

 


�.&� 2   ก	
�3��&4��	��-�
��� 1�ก4��� 
!'
A! �

��
!&41��
�$��=����e	��	"� �ก(	��'��
�'&� 

               �	�ก�	� 
 


�.&� 1   ก	
�3��&4��	��-�
��� 1�ก4��� 
!'
A! �

��
!&41��
�$��=����e	��	"� �ก(	��'��
�'&�
����� 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������   
    ��� 
    - �(	$&�� ��&�$��
	�ก	
  
    - 
���
�"ก	
�3��&4��	� +��	�� ��
	ก3  
    - �ก$	
��&ก#	�����? � �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	������� �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

$�!�� �  2 ก	
�&K�	%���������������!	�
������&ก����ก	
�
��	
���ก	
<&.ก	
��ก�	 (40 �����) 

ก	
�&@�	4��� 
(40 �����) 

1. � ก	
��ก�	�	�!	�
��'�!"4��� 
'�!"ก	
��	�
���� ��
�$&���	 

    ��ก�	'��	� ��ก�	����4���
�� 
!�/ ก	
���� ? (10 �����) 


�.&� 4   � ก	
��ก�	'�!"4���'�!"!�/ ก	
� ���	ก��	"
���� �&�!B����	�
���� ��
� $&���	 ��ก�	'��	�
��ก�	����4���
��!�/ ก	
���� ? ,�����"ก!�	  

              40 �&�!B��/�K 
  


�.&� 3   � ก	
��ก�	'�!"4���'�!"!�/ ก	
� ���	ก��	" 
���� �&�!B����	�
���� ��
� $&���	 ��ก�	'��	� 
��ก�	����4�� �
��!�/ ก	
���� ? ,�����"ก!�	  

               30 �&�!B��/�K 
  

�.&� 2   � ก	
��ก�	'�!"4���'�!"!�/ ก	
� ���	ก��	" 

���� �&�!B����	�
���� ��
� $&���	 ��ก�	'��	� 
�
��!�/ ก	
���� ? ,�����"ก!�	 20 �&�!B��/�K  

 


�.&� 1   � ก	
��ก�	'�!"4���'�!"!�/ ก	
� ���	ก��	"
���� �&�!B����	�
���� ��
� $&���	 ��ก�	'��	� 

                    ��ก�	����4�� �
��!�/ ก	
���� ?���"ก!�	  
               20 �&�!B��/�K  

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������   
    ��� 
     - ��&ก#	�� ��$'�1��ก	
��ก�	'�!"4��� 
     - ��&ก#	�� ��$'�1��ก	
��	��
� $&���	 
       ��ก�	'��	� �
����ก�	����4�� ��&�$���%�� 
       ��	�
���� ��
� $&���	 ก "
4��&4
 !�@��&4
> 
    - B�
�ก	
 ก(	��'ก	
 �3����ก	
�
���� 
       ��
� $&���	 �����ก�	'��	� 
    - �ก$	
��&ก#	������ �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	�+��
&�ก	
�
���� 
    �����
�!��	� ���+��� �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 
  
  
  

2. � ก	

!�
!�����
��!��!	�
�� 
��ก	
�&@�	���=ก
���!��	� � 
(10 �����) 


�.&� 4   � ก	
$&��
	��=�������!	�
�� %&'�-���!'���� 
�
&��
������&�$�&" 
!�
!����=�!	�
��$(	�&C 
���������ก	
�ก��LC�	����&@�	�	���� 

               � �
�$��/�J	��"�	����" 4 
���� 
 


�.&� 3   � ก	
$&��
	��=�������!	�
�� %&'�-���!'���� 
�
&��
������&�$�&" 
!�
!����=�!	�
��$(	�&C 
���������ก	
�ก��LC�	����&@�	�	���� 

               � �
�$��/�J	��"�	����" 3 
���� 
 


�.&� 2   � ก	
$&��
	��=�������!	�
�� %&'�-���!'���� 
�
&��
������&�$�&" 
!�
!����=�!	�
��$(	�&C 
���������ก	
�ก��LC�	����&@�	�	���� 

               � �
�$��/�J	��"�	����" 2 
���� 
 


�.&� 1   � ก	
$&��
	��=�������!	�
�� %&'�-���!'���� 
�
&��
������&�$�&" 
!�
!����=�!	�
��$(	�&C 
���������ก	
�ก��LC�	����&@�	�	���� 

               � �
�$��/�J	��"�	����" 1 
���� 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� ����������� ��� 
     - �
��!��!	�
�� � �� ก	
%&'�-���!'���� 
     - ��&ก#	�ก	
�(	���=�!	�
��� �,'�,���� 
       ��ก	
�&@�	���=ก
���!��	� � 
     - +��	�� �ก�'%	กก	
�(	���=�!	�
���	��� 
     - �ก$	
��&ก#	������ �ก �"!���� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

  3. � ก	
��ก�� �"��!	�
�� ���  
�!	���'�A������������
�!��	�  
(5 �����) 

    
 


�.&� 4  ��	�
������ก�� �"�
 "�
��J	"�����!"�	� 
               ,�����"ก!�	
��"�� 80 ���%(	�!�ก�%ก

� 
                � ����!"�	�%&' ���� ก	
������=�!	�
��� �,'��&)� 
                  ,��ก��LC�	����&@�	�	� 
 


�.&� 3  ��	�
������ก�� �"�
 "�
��J	"�����!"�	�  
              ,�����"ก!�	
��"�� 75 ���%(	�!�ก�%ก

� 
              � ����!"�	�%&' ���� ก	
������=�!	�
��� �,'��&)� 
                ,��ก��LC�	����&@�	�	� 
 


�.&� 2  ��	�
������ก�� �"�
 "�
��J	"�����!"�	�   
              ,�����"ก!�	
��"�� 70 ���%(	�!�ก�%ก

� 
               � ����!"�	�%&' ���� ก	
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�"� ��&���กB!� 

       1.4  �!	�$	�	
1��ก	
�
�$	��	� 
         
�'��
&�"	ก
��� 
         � $�!�
�!�ก	
%&'ก	
��ก�	 
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��� � 1 ��� � 2 ��� � 3 
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�
����'�	�� �  3  '�	�+�ก	
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�
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��������  
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�ก��ก	
�
����   
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�
����'�	�� �  3 '�	�+�ก	
�3��&4��	�  �����4A�  100  �����   

�
�ก��'�!"  2  $�!�  '&�� ) 
$�!�� �  1  +�ก	
�&@�	��*J	���ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	  �����4A�   

60  �����  � 
	"ก	
�
����  5  
	"ก	
 %(	�!� 11  4&!���� )  '&�� ) 
1) +�ก	
�&@�	� �ก�'ก&�+��
 "�  (30  �����)  � %(	�!�  6 4&!���� ) 
2) +�ก	
�&@�	� �ก�'ก&�����	ก
�	�ก	
��ก�	  (5 �����)  � %(	�!�  1  4&!���� ) 
3) +�ก	
�&@�	� �ก�'ก&�$1	���ก�	  (5  �����)  � %(	�!�  1  4&!���� ) 
4) +�ก	
�&@�	� �ก�'ก&����!"�	� (10  �����)  � %(	�!�  2 4&!���� ) 
5) �!	�������%���$1	���ก�	 (10 �����) � %(	�!� 1 4&!���� ) 

    $�!�� �  2 +��	��	�!��	ก	
  �����4A�  40  �����  � 
	"ก	
�
����  2 
	"ก	
   
%(	�!� 6  4&!���� )  '&�� ) 

1) ��*J	����+��	��	�!��	ก	
 (20  �����)  � %(	�!� 4 4&!���� ) 
2) �
�B"��=���+��	��	�!��	ก	
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-  �!	�$���
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-  �!	���'
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�	�$

�= (4 �����) 
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                                           2) �
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�  ����	ก
�	�ก	
��ก�	  ก	
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���ก	
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3.  ก'()ก	
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�
����'�	�� � 3  '�	�+�ก	
�3��&4��	� �
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�&@�	��*J	���ก	
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���ก	
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!��"#	�� 
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�
����.�	�� � 3 

$�!�� � 1 $�!�� � 2 �����
!�P� �"�&:� 2 $�!� 
�(	�	Cก	
����   ,��4�(	ก!�	
��"�� 65 ,��4�(	ก!�	
��"�� 65 ,��4�(	ก!�	
��"�� 70 
� �"!�	C ,��4�(	ก!�	
��"�� 70 ,��4�(	ก!�	
��"�� 70 ,��4�(	ก!�	
��"�� 75 
� �"!�	C���� ,��4�(	ก!�	
��"�� 75 ,��4�(	ก!�	
��"�� 75 ,��4�(	ก!�	
��"�� 80 

 


�.&���'J	� 
������ �B.� 

(�����%O� 5) (�����%O� 10) 

4 5.00 10.00 
3 3.75 7.50 

2 2.50 5.00 

1 1.25 2.50 
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�� 
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�.&��	%� ��J	�
!���กก����$	
�ก	

 "�
����
�.&��&:��.�&:������ 
��	"1�� ��	O� �"+�ก	
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�'&��	4� ��J	�
!���กก����$	
�ก	
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�� ��� O-NET �
�� 
NT �
��  LAS �
��+�ก	
�'$������ ? ��J	�
!���กก����$	
�ก	

 "�
��� �� ก	
�'$�� 
��
�'&��&)��'�&)������� �!	�ก�	!���	�
��� ��	O� �"$��ก!�	
�'&��	4� 
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�'$��
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�� NT �
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�'$������ ? ���
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���
�'&��&)��'�&)������$��ก!�	
��	O� �"
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%&!���� : 1.3 
��"�����<,	�!��
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 "�� �B.�
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 "�� ���	
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��ก�	J	��&��&������ "�ก&��
��	ก
��!&"
 "� 
���4��)�� ��
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��"������&ก
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��� 
ก	
�
��	
%&'ก	
� �$��$
��$�&�$����������	ก
�	�ก	
��ก�	$	�	
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3. 9�ก	
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�
��	
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��
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!	�
���ก	
�
��	
%&'ก	
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�&@�	� �ก�'ก&� 
    $1	���ก�	  
    (5 �����) 

$1	���ก�	� �!	������A���ก	
�
��	
���
%&'ก	
��ก�	   


�.&� 4   $1	���ก�	� ก	
!	�
���ก	
�
��	

%&'ก	
� ��&'%�����+��-��
������� 
��ก	
�
��	
%&'ก	
 � ก	
�
�$	� 
ก&����!"�	��
�����=ก
J	"��ก 
�� 	�	� $�!�
�!���ก	
�
��	
%&'
ก	
��ก�	 � �!	��
���'�	��
&�"	ก

��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	

 "� 
ก	
$�� ,�����"ก!�	
��"�� 75 
 

1. 4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������   
    ���        
        - �de��$'�+��	����$1	���ก�	 
        - J	�1�	" 
        - �ก$	
 ��&ก#	������ �ก �"!���� 
2. $&�J	�*= $��1	������� �ก �"!���� 
   �&)������!"�	������ก���!"�	� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

    
�.&� 3   $1	���ก�	� ก	
!	�
���ก	
�
��	

%&'ก	
� ��&'%�����+��-��
������� 
��ก	
�
��	
%&'ก	
 � ก	
�
�$	�
ก&����!"�	��
�����=ก
J	"��ก 
��	�	� $�!�
�!���ก	
�
��	
%&'
ก	
��ก�	 � �!	��
���'�	��
&�"	ก

��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	

 "� 
ก	
$�� ,�����"ก!�	
��"�� 70 
 

 

    
�.&� 2   $1	���ก�	� ก	
!	�
���ก	
�
��	

%&'ก	
� ��&'%�����+��-��
������� 
��ก	
�
��	
%&'ก	
 � ก	
�
�$	�
ก&����!"�	��
�����=ก
J	"��ก 
��	�	 � $�!�
�!���ก	
�
��	
%&'
ก	
��ก�	 � �!	��
���'�	��
&�"	ก

��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	

 "� 
ก	
$�� ,�����"ก!�	
��"�� 65 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

    
�.&� 1   $1	���ก�	� ก	
!	�
���ก	
�
��	

%&'ก	
� ��&'%�����+��-��
������� 
��ก	
�
��	
%&'ก	
 � ก	
�
�$	�
ก&����!"�	��
�����=ก
J	"��ก 
��	�	� $�!�
�!���ก	
�
��	
%&'
ก	
��ก�	 � �!	��
���'�	��
&�"	ก

��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	

 "� 
ก	
$�� ���"ก!�	
��"�� 65 
 

  

 

4.+�ก	
�&@�	� �ก�'ก&�  
   ���!"�	� (15�����) 

 

4.1 +�ก	
�
�����
�$��/�J	�4	��(	
&�
�� 
      ก	
�3��&4�
	�ก	
 (10 �����) 

 


�.&� 4  
 


�.&� 3 
  


�.&� 2  
 


�.&� 1  

 

� +�ก	
�
����4&)��4�
�'&� 4.00 ��)�,� 
 

� +�ก	
�
����4&)��4�
�'&� 3.50 ��)�,� 
 

� +�ก	
�
����4&)��4�
�'&� 3.00 ��)�,� 
 

� +�ก	
�
����4�(	ก!�	
�'&� 3.00 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������     
    ���        
    +�ก	
�
�����
�$��/�J	�4	��(	
&�
��    
   ก	
�3��&4�
	�ก	
 �-�4��      
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

  
  
  
  
  

4.2 +�ก	
�
����$J	��!'������� 
     $(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	 (5 �����) 


�.&� 4 
 
 
 
 


�.&� 3 
 
 

 

�.&� 2 
 
 

 

�.&� 1      

� �!	�$��	' 
 "�
��" �-�
�� "�

��
��� $!"�	� � $����(	�!"�!	�$�'!ก               
� ���ก
*= �
������� �
�������� "��� 
����

"	ก	���)�4��ก	
�3��&4��	� 
 

� �!	�$��	' 
 "�
��" �-�
�� "�  

��
���$!"�	� � $����(	�!"�!	�$�'!ก 
� ���ก
*=�
������� �
���������� 
�

"	ก	���)�4��ก	
�3��&4��	� 
 

� �!	�$��	' 
 "�
��" �-�
�� "�  

��
���$!"�	� � $����(	�!"�!	�$�'!ก  
���� ���ก
*=�
������� �
���������
ก	
�3��&4��	� 
 

� �!	�$��	' 
 "�
��" �-�
�� "�   
���� ���ก
*= �
������� �
��������� 
ก	
�3��&4��	� 
 
 

1.4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������    
   ���      
     - �+�ก	
�&@�	�
&��
��$J	��!'���� 
       ������!"�	�  
     - J	�1�	"�
��$������Aก�
���ก$=� �ก �"!����     
       ก&�$J	��!'���� 
     - �ก$	
 ��&ก#	������ �ก �"!���� 
2.$&�ก4%	ก$J	�%
�� '�	�$J	��!'���� 
   ������!"�	� 
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	"ก	
 %&!���� : ก'()ก	
�������� !�* ก	
 / �
������� / ����������� 

5. �!	�������% 
   ���$1	���ก�	 
    (5 �����) 
  
  
  
  


�'&��!	�������%���$1	���ก�	��$&�ก&' 
� �� 4��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	 
���$(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	    
 
  
  

  
�.&� 4  
 
 
 
    

  
�.&� 3 
 
 
 
  

  
�.&� 2 
 
 
 
   

�.&� 1   

 


�'&��!	�������%���$1	���ก�	 
� �� 4��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	 
���$(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	     
,��4�(	ก!�	
�'&��	ก 
��"�� 80 ��)�,� 
 


�'&��!	�������%���$1	���ก�	 
� �� 4��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	
���$(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	 
,��4�(	ก!�	
�'&��	ก,�����"ก!�	
��"�� 70 
 


�'&��!	�������%���$1	���ก�	 
� �� 4��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	
���$(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	 
,��4�(	ก!�	
�'&��	ก,�����"ก!�	
��"�� 60 
 


�'&��!	�������%���$1	���ก�	 
� �� 4��ก	
�
��	
���ก	
%&'ก	
��ก�	
���$(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	 
,��4�(	ก!�	
�'&��	ก���"ก!�	
��"�� 60 

 

4
!%$��%	ก�ก$	
 ��&ก#	� �����������    
    ��� 
    - ����
�����!	�������% 
    - $
��+�ก	
�
�����!	�������% 
      ���$1	���ก�	 
    - ���$(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	      
      $����
�����!	�������%���+���
��	
    
      $1	���ก�	,�����"ก!�	
��"�� 60  
      ���%(	�!�$1	���ก�	��$&�ก&'   
      $(	�&ก�	��4��)�� �ก	
��ก�	�&)� ?  
      B'"ก(	��'ก*<=�!	�������%�� 
      ก	
�
���� 5 
�'&� ��� �	ก� �$�' �	ก 
      �	�ก�	� ���" ������"� �$�' 
   -  �ก$	
 ��&ก#	������ �ก �"!���� 
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$�!�� � 2 9��	��	�!��	ก	
 (40  �����) 

1. ��'J	�9��	��	�!��	ก	
 ( 20 �����) 
 

1.1  �!	�1�ก4���4	���&ก!��	ก	
 (7 �����) 
1.2  �!	�$���
*=�����)��	$	
� (6 �����) 
1.3  �!	���'
�
���$
�	�$

�= (4 �����) 
1.4  ก	
%&'�(	 ก	
����=���
����� (3 �����) 

    
2. �
�A"��)���9��	��	�!��	ก	
  (20 �����) 
 

                 2.1 �
�B"��=4��+��
 "� �
� ����	ก
�	�ก	
��ก�	 ก	
%&'ก	
��ก�	 ���!"�	�ก	
��ก�	�������� ( 10 �����)  
                 2.2. �
�B"��=4���!	�ก�	!���	�	�!��	ก	
���ก	
+"��
���!�!��	ก	
( 10 �����) 
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����&���กก	
�
����.�	�� � 3 .�	�9�ก	
�>��&%��	� 

$	"�	��
��	
ก	
��ก�	 
                            $�!�� � 1 9�ก	
�&K�	��'J	���ก	
�
��	
���ก	
<&.ก	
��ก�	                                  

  
������9��
&�ก	
�
���� 
����..................................................................�	�$ก��...................................................................... 
%,	�����.........................................................!��"#	��......................................................{{...... 
$,	�&ก�	��%��:�� �ก	
��ก�	............................................................................................................. 
$,	�&ก�	��'�ก

�ก	
ก	
��ก�	�&:���:�#	� 

&����.����&�.&� ��. .........................�&:�................................�	� 
!��"#	��� ���
&�ก	
�
����..............................................................................................................  

 
 

$,	�
&�ก

�ก	
��.� � 2 

ก.�.�. 11/3 



 

 

 

  
%&!���� : 

  

�&���ก��&ก#	�
���
�" 
���
���������/$	
$���/��&ก#	� 

� �$�����9�ก	
�>��&%��	� 

 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� 

%	�
�.&���'J	�� �$�.�����ก&�
��&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 

$�!�� � 1 9�ก	
�&K�	��'J	���ก	
�
��	
���ก	
<&.ก	
��ก�	 (60 �����) 
1. 9�ก	
�&K�	� �ก�.ก&�9��
 "�   
    (30 �����) 

  
    

1.1 ��	O� �"+�ก	
�'$�� 
       
�'&��	4� O-NET  �
�� 

 NT �
�� LAS �
��+� 
            ก	
�'$������ ? ��� 


�'&��	4���J	�
!� 
��กก����$	
�ก	

 "�
�� 
��
�'&��&)��'�&)������  
(5 �����) 

  
  
  
  

4  
 
 
 

3  
 
 

2  

 
 

1  

� ��	O� �"$����)�4&)��4�
��"�� 5 ��)�,� 
�
��� ��	O� �"$��ก!�	
�'&��	4�  
  
� ��	O� �"$����)�4&)��4�
��"�� 4 ��)�,�
�
��� ��	O� �"$��ก!�	
�'&��	4� 
  
� ��	O� �"$����)�4&)��4�
��"�� 3 ��)�,�
�
��� ��	O� �"$��ก!�	
�'&��	4� 
  
� ��	O� �"$����)����"ก!�	
��"�� 3 
�
��� ��	O� �"$��ก!�	
�'&��	4� 
 
 

1.2 
��"�����%(	�!� 
           +��
 "�� �� ����� 
           +�ก	
�'$��
�'&��	4�  
           O-NET �
�� 

NT �
�� LAS �
�� 
+�ก	
�'$������ ? ��� 

�'&��	4���J	�
!� 
��กก����$	
� 
��
�'&��&)��'�&)������  
(5 �����) 

  4 
 

 
 

3 
 

 
2 
 
 

� +��
 "�,�����"ก!�	
��"�� 50 
� �� +�ก	
�'$��$��ก!�	 
��	O� �"
�'&��	4�   
 

� +��
 "�,�����"ก!�	
��"�� 40 
� �� +�ก	
�'$��$��ก!�	 
��	O� �"
�'&��	4�   
 

� +��
 "�,�����"ก!�	
��"�� 30 
� �� +�ก	
�'$��$��ก!�	 
��	O� �"
�'&��	4�   
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%&!���� : 

  

�&���ก��&ก#	�
���
�" 
���
���������/$	
$���/��&ก#	� 

� �$�����9�ก	
�>��&%��	� 

 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� 

%	�
�.&���'J	�� �$�.�����ก&�
��&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 

  
 

1 
 

� +��
 "����"ก!�	
��"�� 30 
� �� +�ก	
�'$��$��ก!�	 
��	O� �"
�'&��	4�   

    1.3 
��"�����%(	�!� 
          �
��	ก
��!&"
 "� 
          � �,'�
&�ก	
��ก�	J	��&��&� 
          (5 �����) 

 4  
 

 
 

 

3 

 
 

2  
 

 
 

1  

�
��	ก
��!&"
 "�� �,'�
&�
ก	
��ก�	J	��&��&� ,�����"ก!�	

��"�� 95   
  

�
��	ก
��!&"
 "�� �,'�
&�
ก	
��ก�	J	��&��&� ,�����"ก!�	

��"�� 90   
  

�
��	ก
��!&"
 "�� �,'�
&�
ก	
��ก�	J	��&��&� ,�����"ก!�	

��"�� 85   
  

�
��	ก
��!&"
 "�� �,'�
&�
ก	
��ก�	J	��&��&� ���"ก!�	 

��"�� 85   
 

   1.4 
��"�����%(	�!� 
         �
��	ก
��!&"
 "� 
         � ���	
 "�ก	
��ก�	 
         J	��&��&����!$(	
A% 
          ก	
��ก�	 (5 �����) 

 4  
 
 
 

 
 

3  
 
 
 

�
��	ก
��!&"
 "�� ���	
 "�
ก	
��ก�	J	��&��&� ���!$(	
A%
ก	
��ก�	 ,�����"ก!�	
��"�� 90   
  

 

�
��	ก
��!&"
 "�� ���	
 "�
ก	
��ก�	J	��&��&� ���!$(	
A%
ก	
��ก�	 ,�����"ก!�	
��"�� 85  
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%&!���� : 

  

�&���ก��&ก#	�
���
�" 
���
���������/$	
$���/��&ก#	� 

� �$�����9�ก	
�>��&%��	� 

 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� 

%	�
�.&���'J	�� �$�.�����ก&�
��&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 

  
 

2 
 
 
 

1 

 

�
��	ก
��!&"
 "�� ���	
 "�
ก	
��ก�	J	��&��&� ���!$(	
A%
ก	
��ก�	 ,�����"ก!�	
��"�� 80 
 

�
��	ก
��!&"
 "�� ���	
 "�
ก	
��ก�	J	��&��&� ���!$(	
A%
ก	
��ก�	���"ก!�	
��"�� 80 
  
 

 

   1.5 
��"�����%(	�!�    
         �
��	ก
��!&"
 "� 
         � �$(	
A%ก	
��ก�	J	��&��&� 
         ���!��ก�	4����
�'&� 
         �&/"���ก�	4����	"�
�� 
         � "���	�&)�$	"$	�&C��� 
         $	"�	� � (5 �����) 

 
 
 
 
 

3 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

%(	�!��
��	ก
��!&"
 "� 
� �$(	
A%ก	
��ก�	J	��&��&����!
��ก�	4����
�'&��&/"���ก�	 
4����	"�
��� "���	�&)�$	"$	�&C
���$	"�	� �,�����"ก!�	 

��"�� 70   
 

%(	�!��
��	ก
��!&"
 "� 
� �$(	
A%ก	
��ก�	J	��&��&����!
��ก�	4����
�'&��&/"���ก�	
4����	"�
��� "���	�&)� 
$	"$	�&C���$	"�	� � 
,�����"ก!�	
��"�� 65 
  
 
 
 

 
 
 



 

 

- 187 - 
 

  
%&!���� : 

  

�&���ก��&ก#	�
���
�" 
���
���������/$	
$���/��&ก#	� 

� �$�����9�ก	
�>��&%��	� 

 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� 

%	�
�.&���'J	�� �$�.�����ก&�
��&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 

 
 

 

2 

 
 
 
 
 

 

1 

%(	�!��
��	ก
��!&"
 "� 
� �$(	
A%ก	
��ก�	J	��&��&����!
��ก�	4����
�'&��&/"���ก�	
4����	"�
��� "���	�&)� 
$	"$	�&C���$	"�	� �  
,�����"ก!�	
��"�� 60    
 
%(	�!��
��	ก
��!&"
 "� 
� �$(	
A%ก	
��ก�	J	��&��&�
���!��ก�	4����
�'&�
�&/"���ก�	4����	"�
��
� "���	�&)�$	"$	�&C��� 
$	"�	� ����"ก!�	
��"�� 60   
 

   1.6 
��"�����%(	�!��&ก
 "� 
        � �$(	
A%ก	
��ก�	�&)���)�#	� 
        � ��
�$��!	�$(	
A%  
          (5 �����) 
  
  
  
  
  
  

 
  
  

4  �&ก
 "�� �$(	
A%ก	
��ก�	 
�&)���)�#	�$	�	
1����!	�
�� 
,���ก�	4������
�ก���	� �
,'�,�����"ก!�	
��"�� 50   

3  �&ก
 "�� �$(	
A%ก	
��ก�	 
�&)���)�#	�$	�	
1����!	�
��,�
��ก�	4������
�ก���	� �,'�
,�����"ก!�	
��"�� 40   
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%&!���� : 

  

�&���ก��&ก#	�
���
�" 
���
���������/$	
$���/��&ก#	� 

� �$�����9�ก	
�>��&%��	� 

 

9�ก	
�
���� 
���!�ก������
��%&!�� 

%	�
�.&���'J	�� �$�.�����ก&�
��&ก#	�
���
�"� ��&���กB!� 

  

2 
 
 
 
 

1  

�&ก
 "�� �$(	
A%ก	
��ก�	 
�&)���)�#	�$	�	
1����!	�
�� 
,���ก�	4������
�ก���	� �,'�
,�����"ก!�	
��"�� 30   

 

�&ก
 "�� �$(	
A%ก	
��ก�	 
�&)���)�#	�$	�	
1����!	�
�� 
,���ก�	4������
�ก���	� �
,'����"ก!�	
��"�� 30   

 

2. 9�ก	
�&K�	� �ก�.ก&�����	ก
 
    �	�ก	
��ก�	 (5 �����) 

  
4  

 
� 
���ก	
�
��	
%&'ก	
� �$��$
��
$�&�$���ก	
�3��&4��	� ���
����	ก
�	�ก	
��ก�	 ���$	�	
1
�3��&4��	�,'��"�	�� �
�$��/�J	�  
�4��)�� �ก	
��ก�	 � �!	������A�
��ก	
�
��	
%&'ก	
$��+�4��ก	

�&@�	��*J	�ก	
��ก�	�"�	�' "��� 
  

    ����	ก
�	�ก	
��ก�	 
    �3��&4��	�� �
�$��/�J	� 
    $����)� (5 �����) 

 

  
  

  3  � 
���ก	
�
��	
%&'ก	
� �
$��$
��$�&�$���ก	
�3��&4��	�
�������	ก
�	�ก	
��ก�	 
���$	�	
1�3��&4��	�,'��"�	� 
� �
�$��/�J	� �4��)�� �ก	
��ก�	 
 � �!	������A���ก	
�
��	

%&'ก	
$��+�4��ก	
�&@�	��*J	�
ก	
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบ  ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร  มีลักษณะงาน
ที่ต้องใช้ความรู้  ความชํานาญ  และมีประสบการณ์  รวมทั้งมีการสูญเสียบุคลากรในสายงานนี้ 
เป็นจํานวนมาก  สมควรกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  

ตําแหน่งนิติกร  ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  อันเป็นตําแหน่ง 
ตามกรอบอัตรากําลังที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ซ่ึงมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

(๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ  ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซ่ึงได้มีการกําหนดหรือรับรองในการได้รับ  พ.ต.ก.  ของข้าราชการพลเรือน 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร   

บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ  ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใชบั้งคับให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรแล้ว 

(๒) ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ซ่ึงมีมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในการได้รับ  พ.ต.ก.  ของข้าราชการพลเรือนผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร 

(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งนิติกรที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง 

เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามวรรคหนึ่ง  ให้เรียกโดยย่อว่า  “พ.ต.ก.” 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ข้อ ๔ การได้รับ  พ.ต.ก.  ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตําแหน่งนิติกรตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ตําแหน่งในหน่วยงานการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ดังนี้ 

 (ก) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีย้อนหลังสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก  สาขาวิชานิติศาสตร์  
ไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลังสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท  สาขาวิชานิติศาสตร์  หรือไม่น้อยกว่าส่ีปีย้อนหลัง
สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตรา  ๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

 (ข) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลัง  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตรา  ๔,๕๐๐  บาทต่อเดือน 

 (ค) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลัง  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตรา  ๖,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

ผู้ใดดํารงตําแหน่งนิติกรในระดับที่สูงขึ้นแต่ยังไม่มีสิทธิได้รับ  พ.ต.ก.  สําหรับตําแหน่งที่สูงขึ้นนั้น  
ให้มีสิทธิได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตราที่เคยได้รับอยู่เดิม 

(๒) ในกรณีที่ทางราชการมีคําส่ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนหรือในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ  พ.ต.ก.  ตามข้อกําหนดนี้
เม่ือใด  ให้งดจ่าย  พ.ต.ก.  สําหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นต้นไป 

(๓) ผู้ที่จะรับ  พ.ต.ก.  ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่งได้  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (ก) ต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ระหว่างได้รับ  พ.ต.ก. 
 (ข) เป็นผู้ ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   

ซ่ึงมีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในการได้รับ  พ.ต.ก.  ของข้าราชการพลเรือน
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร   

ข้อ ๕ ผู้ได้รับ  พ.ต.ก.  ตามระเบียบนี้ผู้ใดปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนในเดือนใด  ให้ผู้นั้นได้รับ  
พ.ต.ก.  สําหรับเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่  แต่ถ้าในเดือนใดมิได้ปฏิบัติงาน   
ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ  พ.ต.ก.  สําหรับเดือนนั้น  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีลาป่วย  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทําการ  
เว้นแต่เป็นการป่วยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ก.ค.ศ.  อาจกําหนดให้ได้รับ  พ.ต.ก.  เกินหกสิบวันทําการ
ได้ตามควรแก่กรณี   

(๒) กรณีลาคลอดบุตร  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
(๓) กรณีลากิจส่วนตัว  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ  

แต่สําหรับในปีแรกที่รับราชการ  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณนั้นไม่เกินสิบห้าวันทําการ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๔) กรณีลาพักผ่อนประจําปี  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิ 

ลาพักผ่อนประจําปีตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

(๕) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงมิใช่เป็นการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ  และตั้งแต่เริ่มรับ

ราชการยังไม่เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  

ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน 

(๖) กรณีลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลา 

ได้ไม่เกินหกสิบวัน  แต่ถา้พ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว  เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก

ของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่าย  พ.ต.ก.  หลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก 

(๗) กรณีลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลา 

ได้ไม่เกินหกสิบวัน   

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 





 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบ  ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร  มีลักษณะงาน
ที่ต้องใช้ความรู้  ความชํานาญ  และมีประสบการณ์  รวมทั้งมีการสูญเสียบุคลากรในสายงานนี้ 
เป็นจํานวนมาก  สมควรกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  

ตําแหน่งนิติกร  ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  อันเป็นตําแหน่ง 
ตามกรอบอัตรากําลังที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ซ่ึงมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

(๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ  ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซ่ึงได้มีการกําหนดหรือรับรองในการได้รับ  พ.ต.ก.  ของข้าราชการพลเรือน 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร   

บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ  ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใชบั้งคับให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรแล้ว 

(๒) ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ซ่ึงมีมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในการได้รับ  พ.ต.ก.  ของข้าราชการพลเรือนผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร 

(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งนิติกรที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง 

เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามวรรคหนึ่ง  ให้เรียกโดยย่อว่า  “พ.ต.ก.” 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ข้อ ๔ การได้รับ  พ.ต.ก.  ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตําแหน่งนิติกรตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ตําแหน่งในหน่วยงานการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ดังนี้ 

 (ก) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีย้อนหลังสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก  สาขาวิชานิติศาสตร์  
ไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลังสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท  สาขาวิชานิติศาสตร์  หรือไม่น้อยกว่าส่ีปีย้อนหลัง
สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตรา  ๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

 (ข) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลัง  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตรา  ๔,๕๐๐  บาทต่อเดือน 

 (ค) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งนิติกร  ซ่ึงปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลัง  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตรา  ๖,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

ผู้ใดดํารงตําแหน่งนิติกรในระดับที่สูงขึ้นแต่ยังไม่มีสิทธิได้รับ  พ.ต.ก.  สําหรับตําแหน่งที่สูงขึ้นนั้น  
ให้มีสิทธิได้รับ  พ.ต.ก.  ในอัตราที่เคยได้รับอยู่เดิม 

(๒) ในกรณีที่ทางราชการมีคําส่ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนหรือในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ  พ.ต.ก.  ตามข้อกําหนดนี้
เม่ือใด  ให้งดจ่าย  พ.ต.ก.  สําหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นต้นไป 

(๓) ผู้ที่จะรับ  พ.ต.ก.  ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่งได้  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (ก) ต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ระหว่างได้รับ  พ.ต.ก. 
 (ข) เป็นผู้ ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   

ซ่ึงมีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในการได้รับ  พ.ต.ก.  ของข้าราชการพลเรือน
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  ตําแหน่งนิติกร   

ข้อ ๕ ผู้ได้รับ  พ.ต.ก.  ตามระเบียบนี้ผู้ใดปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนในเดือนใด  ให้ผู้นั้นได้รับ  
พ.ต.ก.  สําหรับเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่  แต่ถ้าในเดือนใดมิได้ปฏิบัติงาน   
ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ  พ.ต.ก.  สําหรับเดือนนั้น  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีลาป่วย  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทําการ  
เว้นแต่เป็นการป่วยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ก.ค.ศ.  อาจกําหนดให้ได้รับ  พ.ต.ก.  เกินหกสิบวันทําการ
ได้ตามควรแก่กรณี   

(๒) กรณีลาคลอดบุตร  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
(๓) กรณีลากิจส่วนตัว  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ  

แต่สําหรับในปีแรกที่รับราชการ  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณนั้นไม่เกินสิบห้าวันทําการ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๔) กรณีลาพักผ่อนประจําปี  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิ 

ลาพักผ่อนประจําปีตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

(๕) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงมิใช่เป็นการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ  และตั้งแต่เริ่มรับ

ราชการยังไม่เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  

ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน 

(๖) กรณีลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลา 

ได้ไม่เกินหกสิบวัน  แต่ถา้พ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว  เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก

ของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่าย  พ.ต.ก.  หลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก 

(๗) กรณีลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ให้ได้รับ  พ.ต.ก.  ระหว่างลา 

ได้ไม่เกินหกสิบวัน   

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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(ส ำเนำ) 

ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒. แบบค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
    ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง แจ้งกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป พร้อมแจ้งแนวทำงปฏิบัติ 
ในกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ก.พ. จึงอำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส 
และประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพ่ือให้กำรออก
ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและ 
กฎ ก.พ. ดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทำงปฏิบัติซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี  
และแจ้งเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก ำหนด ดังนี้ 

๑. ในกรณีท่ีผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุมีค ำสั่งที่มีผลต่อกำรรับเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใด (ถ้ำมี) เช่น ค ำสั่งเลื่อนระดับต ำแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในเรื่องนั้น ๆ 

๒. เมื่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุได้มีค ำสั่งตำมข้อ ๑ (ถ้ำมี) แล้ว ให้มีค ำสั่งปรับเงินเดือนข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญเข้ำสู่อัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตำมประเภทและระดับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมแบบค ำสั่ง ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ดังนี้ 

 ๒.๑ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรและประเภทอ ำนวยกำร 
ทุกระดับ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ด ำรง 
 
 

ด่วนที่สดุ 



 - ๒ - 

ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้   
หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่  
๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับเงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ตำมอัตรำของ 
ผลกำรประเมินเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน ในกรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

 ๒.๒ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดับ
ช ำนำญกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนและระดับช ำนำญงำน ให้ได้รับกำรปรับเงินเดือน 
ในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ได้รับอยู่เดิมอีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ทั้งนี้ หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับ
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับ
เงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นตำมอัตรำของผลกำรประเมินดังกล่ำวเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน  
หำกมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท แล้วจึงปรับเงินเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำดังกล่ำวนั้นอีกร้อยละ ๔  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

๓. ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ทรงคุณวุฒิ ก.พ. ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โดยให้มีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   
๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ๓.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๔๑,๖๒๐ บำท  
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๔๑,๖๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

 ๓.๒ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บำท 
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๗๔,๓๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๒๗, ๘๘๔๒, ๘๘๒๖, ๘๘๒๓ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 
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มาตรา ๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิม 
เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ  
และผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ในกรณีที่การปรับ
เงินเดือนดังกล่าวทําให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มข้ึนเป็นสิบบาท 

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ตาํแหน่งประเภทบริหาร 
 บาท บาท 

ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๗๔,๓๒๐ 
๕๑,๑๔๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๕๖,๓๘๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๕๙,๕๐๐ 
๒๖,๖๖๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๗๐,๓๖๐ 
๓๒,๘๕๐ 
๒๔,๔๐๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทวชิาการ 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๒๖,๙๐๐ 
๘,๓๔๐ 
๗,๑๔๐ 

๔๓,๖๐๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๕๘,๓๙๐ 
๒๒,๑๔๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๓๑,๔๐๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๔๓,๘๑๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ปฏิบตัิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคณุวฒิุ 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภททั่วไป 

 บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

๒๑,๐๑๐ 
๔,๘๗๐ 

๓๘,๗๕๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๕๔,๘๒๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดบั ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน อาวโุส ทกัษะพิเศษ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม  เป็นธรรม  และได้มาตรฐาน  โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน  ฐานะการคลังของประเทศ  ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ  
ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน  และปัจจัยอ่ืนที่จําเป็น  สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าข้ันสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  และกําหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 

แบบค่ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไดร้ับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่ 

ค่ำสั่งกรม................................................... 

ที่............../.......................... 

เรื่อง  ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงท่ีได้รับกำรปรับใหม่ 

------------------------------ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงปรับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับ
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..............................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) .............................................................  
          (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) ...............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอย่ำง) 

บัญชีรำยละเอียดกำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงที่ได้รับกำรปรับใหม่ 
แนบท้ำยค่ำสั่ง .............................................. ที่ ........../ ..................... ลงวันที่ ................................................ 

ล่ำดับ
ที ่

ชื่อ/นำมสกุล 
ต่ำแหน่งและส่วนรำชกำร 

เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมำยเหตุ 
สังกัด/ต่ำแหน่ง ต่ำแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ 

 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 
 
 
 
นางสาว ............................ 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 

ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
 
ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
ผู้อ านวยการ 
 
นิติกร 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 
 
 
 

อ านวยการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

 
 

ปฏิบัติการ 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

สูง 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ช านาญงาน 
 

 
 

๒๓๐ 
 

๓๒๐ 
 
 
 
 

๓๕๐ 
 

๗๒๐ 
 

๔๒๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๓,๙๖๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๕,๒๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๒๙.๕๑ 
 
 
 

๘๔๐.๑๓ 

 
 

๒๐,๘๐๐ 
 

๑๗,๖๘๐ 
 
 
 
 

๖๕,๕๙๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๗,๕๒๐ 

 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 

(ก) 
 

(ก) 
 

(ข) 

หมำยเหตุ (ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ ๒.๑ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามขอ้ ๒.๒ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  



 
(ส ำเนำ) 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
 ต ำแหน่ง (เอกสำรแนบท้ำย ๑ – ๖) 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. ได้อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๖ ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ำหนดฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ
กำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ 
ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ดังนั้น เพ่ือให้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ท้ำยพระรำชบัญญัติ ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง และก ำหนด
ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง  ตั้งแต่รอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนี้ 

๑. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๑  

๒. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๒  

๓. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๓ 

๔. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๔ 

 

ด่วนที่สดุ 



 - ๒ - 

๕. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๕ 

๖. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๖ 

อนึ่ง ส ำนักงำน ก.พ. ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS/PPIS) รุ่น ๕.๐ 
ฉบับที่ ๕.๐.๐.๓๗ ขึ้นไป เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำงต้นแล้ว โดยส่วนรำชกำร
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ http://dpis.ocsc.go.th/service/downloads  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

 
 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๔๒, ๘๘๒๗, ๘๘๒๓, ๘๘๒๖ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 

 

http://dpis.ocsc.go.th/service/downloads


ส่ิงทีส่่งมาด้วย

ระดบั อัตรา
๖๔,๗๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๔,๗๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๕๙,๓๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๙,๓๕๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๘,๔๒๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๔๑๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๐,๓๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๓๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๖,๘๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๘๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๖,๐๓๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๐๒๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๗,๐๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๗,๐๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๗,๖๒๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๗,๖๑๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๓๕๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๓๔๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๑๒๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๑๑๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๕,๕๐๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๕,๔๙๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๒,๖๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๖๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๒๙,๕๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๒๙,๕๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๒,๗๒๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๒,๗๑๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๓,๗๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๗๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ประเภทต าแหน่ง ชว่งเงนิเดอืนระดบั

อาวโุส

ช านาญงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

เอกสารแนบท้าย ๑

ปฏบิัติงาน

ต้น

สูง

อ านวยการ
สูง

ต้น

ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

บริหาร

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

ฐานในการค านวณ

ปฏบิัติการ

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ



ระดบั อัตรา
๖๖,๐๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๖,๐๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๐,๕๕๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๐,๕๔๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๙,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๑,๒๐๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๑,๑๙๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๗,๙๖๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๙๕๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๗,๑๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๑๕๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๘,๐๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๐๓๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๘,๓๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๘,๓๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๙๐๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๘๙๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๕๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๕๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๖,๖๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๖,๖๐๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๒๙๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๒๘๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๑๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๑๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๑๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๑๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๐๐๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๙๙๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๒
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๗,๓๗๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๗,๓๖๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๑,๗๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๑,๗๖๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๐,๓๘๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๗๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๐๓๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๐๒๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๙,๑๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๑๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๘,๓๑๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๘,๓๐๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๐๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๐๐๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๑๕๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๑๔๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๘,๔๖๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๘,๔๕๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๙๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๘๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๗,๗๕๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๗,๗๔๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๙๖๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๙๕๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๗๗๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๗๖๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๖๕๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๖๔๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๒๘๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๒๗๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๓
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๘,๗๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๘,๗๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๑,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๑,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๘๘๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๘๗๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๓๑๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๓๐๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๙,๔๘๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๔๗๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๙๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๙๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๙๔๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๙๓๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๐๓๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๐๒๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๓๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๒๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๔,๖๔๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๔,๖๓๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๑,๓๙๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๑,๓๘๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๑๓๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๑๒๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๕๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๕๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๔
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๖๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๖๖๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๗๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๗๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๐๒๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๐๑๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๘๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๘๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๕
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๘๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๙๖๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๙๕๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๒๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๒๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๕,๒๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๕,๒๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๖
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

แบบค่าสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ที่ได้รับการปรับใหม ่
 

ค่าสั่ง................................................... 
ที่..................../...................... 

เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงท่ีได้รับการปรับใหม่ 
 

------------------------------------- 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จึงปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ที่ได้รับ 
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ...........................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) ..................................................... ...... 
             (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) .............................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ 
แนบท้ายค่าสั่ง ......................................... ที่ .........../........................... ลงวันที่ ..................................................... 

 

ล่าดับ
ที ่

ชื่อ/นามสกุล 
หน่วยงานการศึกษาและต่าแหน่ง 

เงินเดือน 
ค่าตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมายเหตุ สังกัด/ต่าแหน่ง ต่าแหน่งประเภท ระดับ ต่าแหน่ง
เลขที่ 

 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 

 
 
 

นาย........................................... 
 

นาย........................................... 
 

นางสาว..................................... 
 

นางสาว..................................... 
 
 
 

ส านัก...................... 
กลุ่มงาน.................. 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

นิติกร 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 

 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

ทั่วไป 
 
 

 
 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติการ 
 

ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 
 
 

 
 
 

32,000 
 

20,000 
 

35,220 
 

17,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

840.13 

 
 
 

32,000 
 

20,800 
 

37,520 
 

17,680 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ก) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ(ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บญัชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามญัตามข้อ 2.1 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

   (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ 2.2 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 





 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจาก
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  
ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558) 
     

โดยท่ีเป็นการสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีโอนหรือย้ายจาก
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  
ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนิติกรท่ี
ได้รับแต่งตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อจูงใจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรท่ีมีคุณภาพท้ังความรู้  และความสามารถ ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท่ีมี
ความส าคัญ ยุ่งยากซับซ้อน บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้  
1. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม  
“ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า  

“ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
งานบุคคลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

2. ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 2.1 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ หรือ 

ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งโอนหรือย้ายมาจากข้าราชการประเภทอื่น และเคยได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น  

2.2 ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่าซึ่งได้มีการก าหนดหรือ
รับรองในการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ของ
ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ในสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่าซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
   ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรท่ีขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตร 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ  ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ดังนี้ 
   1) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ต้องได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ 
   2) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ต้องได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับกลาง หรือระดับช านาญการ
ขึ้นไป 
   3) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ ต้องได้รับ
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับช านาญการ
ขึ้นไป  
  (2) หลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่า ซึ่งได้มีการก าหนดหรือรับรองในการได้รับ
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือนผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร หรือหลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่า 
ซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง ดังนี้ 
   1) หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรท่ีเทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับกลาง 
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 2) หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล) ซึ่งจัดโดยส านักงาน ก.พ. เป็นหลักสูตรท่ีเทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ 

๒.3 ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานเดิม
อยู่ก่อนโอนหรือย้าย ท่ีก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

๒.4 เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างท่ีก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงิน เพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ 
พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก)  ดังนี้ 
 ลักษณะงานท่ี 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 3 : การให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
 ลักษณะงานท่ี 5 : การด าเนินการทางวินัย 
 ลักษณะงานท่ี 6 : การท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน    

หรือ ส านวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
      การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน 
 ลักษณะงานท่ี 7 : การด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง  
      คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น 
 ลักษณะงานท่ี 8 : การพิจารณาและตรวจสอบค าอุทธรณ์ หรือ 

ค าโต้แย้ง 
 ลักษณะงานท่ี 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
 ลักษณะงานท่ี 10 : การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 ลักษณะงานท่ี 11 : การด าเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการ 
      ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์) 
 ลักษณะงานท่ี 12 : การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
 ลักษณะงานท่ี 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท 
 ลักษณะงานท่ี 14 : งานด้านกฎหมายอื่นท่ี ก.ค.ศ. รับรอง   

(ค าอธิบายลักษณะงานด้านกฎหมายแต่ละลักษณะงานปรากฏตามเอกสารแนบ) 



 
- 4 - 

และมีผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ 
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบในปัจจุบัน 

๒.5 เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายขณะด ารงต าแหน่ง 
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติท้ังหมด 

๓. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ หรือ
ระดับช านาญการพิเศษ ที่โอนหรือย้ายมาจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ยื่นค าขอตามแบบ 
พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 1  
 ๔. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค าขอตามข้อ 2 จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  

๔.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ท่ีก ากับดูแลงานด้านกฎหมายหรือด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธาน 

๔.2 ผู้แทนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ท่ีคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ   

๔.3 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค าขอ และรายงานผล
การตรวจสอบตามแบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2 

๕. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ น าเสนอผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตามข้อ 4 ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
เพื่อพิจารณา 
 ๖. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ ได้รับอนุมัติ 
ใหไ้ด้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามกรณี ดังนี้ 

กรณียื่นค าขอภายใน 90 วัน นับแต่วันโอนหรือย้าย ให้มีผลนับแต่วันท่ี  
รับโอนหรือย้าย  

กรณียื่นค าขอเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันโอนหรือย้าย ให้มีผลนับแต่วันยื่น 
ค าขอ 
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กรณีข้าราชการประเภทอื่นซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.  
จากหน่วยงานเดิม ได้โอนหรือย้ายมาด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งนิติกร และต่อมาได้รับ 
การอนุมัติจากหน่วยงานเดิมให้ได้รับ พ.ต.ก. ย้อนหลังไปก่อนวันท่ีรับโอนหรือย้าย หากยื่นค าขอ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีหน่วยงานเดิมมีค าสั่งให้ได้รับ พ.ต.ก.  
ให้มีผลนับแต่วันท่ีรับโอนหรือย้าย 

แต่หากยื่นค าขอเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันท่ีหน่วยงานเดิมมีค าสั่งให้ได้รับ 
พ.ต.ก. ให้มีผลนับแต่วันยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
 ๗. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) พร้อมแนบค าขอและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันท าการ 
นับแต่วันท่ีผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง 
ท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

๘. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส่วนราชการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของผู้ขอรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และสมประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ 

๙. กรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
แล้วมีมติไม่อนุมัติ ให้เป็นท่ีสุด และให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงิน เพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) ต่อไป  

 
 



แบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 1  
แบบค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน  
ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน  
ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  

ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. นามสกุล ............................................... 
ต าแหน่ง ..........................................ระดับ ..................................... ต าแหน่งเลขท่ี..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน /ฝ่าย ................................................................................................................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ.................................................................................. 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ...................................... e - mail   ................................................... 

 

2.  ประวัติการศึกษา 

 

ล าดับ วัน  เดือน ปี ชื่อปริญญา / สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

    

    

    

    

 
3.  ประวัติการรับราชการ 
 

ล าดับ วัน  เดือน ปี ต าแหน่ง หน่วยงาน / ส่วนราชการ 
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4.  ประวัติการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร   
 

ล าดับ ประเภทและระดับต าแหน่ง อัตราเงินเพิ่ม หน่วยงาน / ส่วนราชการ 
    
    
    
    

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

     

        (ลงชื่อ) ....................................................   
     (.................................................) 
             (วันที่) ............/ ............./ ........... 
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ส่วนที่ 2  การได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย 
ระเบียบอ่ืน ก่อนโอนหรือย้ายมาด ารงต าแหน่งนิติกรในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน (แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย) 

1. เคยได้รับการอนุมัติให้ ได้รับเงินเ พ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติ กร  
ระดับ........................จากหน่วยงาน........................................  มีผลวันที่.......... ................ ก่อนโอนหรือย้าย
มาด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ.................................ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  

2. ชื่อผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางาน
ด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน ที่ใช้เสนอขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ก่อนโอนหรือย้ายมาด ารงต าแหน่งนิติกรในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน พร้อมสรุปรายละเอียดโดยสังเขป  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในขณะด ารงต าแหน่งนิติกร ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
ต าแหน่ง.....................................................  กลุม่งาน....................................................หน่วยงานการศึกษา................................................... 

 

กระบวนงาน / โครงการ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติ 
ลักษณะงาน 
ด้านกฎหมาย 

ความรู้ ทักษะที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

สัดส่วนของงานที่ได้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบัต ิ

(ร้อยละ) 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  รวม  สัดส่วนของงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ)  
  รวม  สัดส่วนของงานด้านอื่นๆ (ร้อยละ)  
  รวม  สัดส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด (ร้อยละ) 100 
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

     (ลงชื่อ) ..................................................... 

           (.......................................................) 

            ต าแหน่ง ........................................ 

            ................../................../................. 

 

 

(ลงชื่อ) ................................................. (ผู้รับรอง)             (ลงชื่อ) ............................................(ผู้รับรอง) 

       (...................................................)        (...................................................) 

    ผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน              ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

        ................../................/...............         ................../................/............... 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
แบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2 

 
แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   

สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  

ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ให้กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ แล้วระบุรายละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนดหรือ 
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ  

 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ (นาย/นาง/นางสาว).................................... นามสกุล ...................................... 
ต าแหน่ง ...................................................... ระดับ ................................................................. 
กลุ่มงาน/ส่วน /ฝ่าย ................................................................................................................. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ................................................................................ 
 

1.  การด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ   
ที่รับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน และเคยได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืนอยู่เดิม 

 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร    
  ระดับปฏิบัติการ     
  ระดับช านาญการ    
  ระดับช านาญการพิเศษ   
และเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน

อยู่เดิม ในระดับ 
  ปฏิบัติการ (3,000 บาทต่อเดือน)   
  ช านาญการ (4,500 บาทต่อเดือน)   
  ช านาญการพิเศษ (6,000 บาทต่อเดือน)  

2. การผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการก าหนดหรือรับรองในการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือน ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ 
ต าแหน่งนิติกร หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง 
    ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ............ 
รุ่นที่ .......................................ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร .................................. ออกโดย ................................. 

  ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการก าหนดหรือรับรอง  
ในการได้รับ พ.ต.ก. ของข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ในสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง  
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ชื่อหลักสูตร ............................................................................  ระดับ ...........................

รุ่นที่ ............................. ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ....................................... ออกโดย ..................................... 
(พร้อมแนบส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง) 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................  
 

3. การได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานอยู่ก่อนโอน 
หรือย้าย ที่ก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานอยู่ก่อนโอน 
หรือย้าย ที่ก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร จากหน่วยงานเดิมอยู่ก่อนโอน
หรือย้ายที่ไม่ได้ก าหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

4. การผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงาน
นิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) และมีผลงาน/
ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน  

  เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่างที่ก าหนดตามประกาศ ก.ค.ศ. และมีผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน  

  ไม่เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่างที่ก าหนดตามประกาศ ก.ค.ศ. หรือไม่มีผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน  

5. การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษา
ปัจจุบัน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ไดร้ับมอบหมาย
ใหป้ฏิบัติทั้งหมด 

  เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทัง้หมด 

  เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง สายงานนิติการ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 

   มีคุณสมบัติครบถ้วน 
   มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ..................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
       

ลงชื่อ.............................................        ลงชื่อ............................................ 
(.................................................)         (.................................................) 

วันที่ ......./................./..........              วันที่ ......./................./.......... 
                  (กรรมการ)                                       (กรรมการและเลขานุการ) 

ลงชื่อ............................................ 
(...................................................) 

วันที่ ......./................./.......... 
(ประธาน)       



    เอกสารแนบ  
 

ลักษณะงานด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    

ลักษณะงานด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้                       
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ                   
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามมติ ก.ค.ศ. จ าแนกได้เป็น 14 ลักษณะงาน ซึ่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีด ารงต าแหน่งนิติกรสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ลักษณะงานที่  1  :  การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย   
หมายถึง  งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษารวบรวมปัญหา  อุปสรรค

ในการด าเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน  ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
และน ามาใช้วิเคราะห์  ปรับ  ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  และกฎ  1       
(โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่ท้ังฉบับหรือการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม) รวมท้ังงานศึกษา  
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแก้กฎหมายหรือกฎ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีพิจารณากฎหมายหรือกฎ 
     ลักษณะงานนี้อาจจ าแนกออกเป็น  2  ระดับ  คือ 

(1) กระบวนการท่ีไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะ  
เป็นกฎหมายในระดับประกาศกระทรวง/กรม  ระเบียบกระทรวง/กรม  ข้อบังคับ  หรือบทบัญญัติอื่น          
ท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ             
ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ  และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น  
ตามท่ีกฎหมายก าหนดลงนามให้ความเห็นชอบแล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที   

(2) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็น
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด และกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ ต้องส่งให้องค์กรอื่นด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าท่ี                     
ท่ีกฎหมายก าหนด เมื่อผ่านขั้นตอนกฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถประกาศใช้              
เป็นกฎหมายได้ 
     
1  กฎ  หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ระเบียบ  ข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ     
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  :  มาตรา 4) 
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2. ลักษณะงานที่  2  :  การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบตัิงานต้องด าเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์   

วิจัย เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือ
กฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน/โครงการท่ีหน่วยงานก าหนด 
ในการพัฒนางานทางด้านกฎหมาย 

3. ลักษณะงานที่  3  การให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
      หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง                            

ข้อกฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย  การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
การบังคับใช้กฎหมาย หรือการอื่นใดในท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อการ            
ปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน 
โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการให้ค าปรึกษานี้ ได้เป็น 3 ลักษณะงานย่อยคือ 

(1) งานด้านให้ค าปรึกษา หมายถึง งานให้ความเห็นทางกฎหมาย  ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย           
ในระดับสูง 

(2) งานท่ีปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือเสนอแนะ
ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการ     
ระดับกรม และกระทรวงท่ีต้องใช้ความรู ้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมาก
เป็นพิเศษ 

(3) งานบันทึก สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือ
ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ
หรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย 

4. ลักษณะงานที่  4  :   การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
       หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่าง ๆ  
ของหน่วยงาน  ท้ังสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา ร่าง ตรวจแก้ไข  
และแปล (กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ) สัญญาท่ีหน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้อง  
ตามกฎหมายทุกฉบับท่ีเกี่ยวข้องตามลักษณะของสัญญานั้น  ท้ังนี้เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด              
แก่ทางราชการ และป้องกันมิให้ราชการต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา  
อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ   
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  (1)  งานยกร่างนิติกรรมสัญญา  คือ  การยกร่างสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วน     
รวมถึง นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย 

(2)  งานตรวจร่างสัญญา  คือ  การตรวจร่างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่าง               
สัญญาท่ีคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุก าหนดหรือมีการแก้ไขเล็กน้อย  ซึ่งไม่ต้องส่งให้ส านักงาน             
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 
  (3)  งานบริหารสัญญา ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตน     
เป็นคู่สัญญา รวมถึง การด าเนินการทางด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารน าเงิน
ค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญามาส่งมอบให้กับทางราชการ  เป็นต้น 

5. ลักษณะงานที่  5  :  การด าเนินการทางวินัย 
หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการหลายประการท่ีเกี่ยวข้องกับวินัย 

การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการประจ า      
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี  เช่น  การพิจารณาข้อร้องเรียน  ข้อกล่าวหา  บัตรสนเท่ห์      
การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวน การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ     
การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการลงโทษข้าราชการท่ีกระท า                 
ผิดวินัย  รวมท้ังการสั่งให้ข้าราชการท่ีหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
บกพร่องหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือการสั่งให้ข้าราชการท่ีมี               
กรณีถูกสอบสวน ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะ              
สั่งลงโทษถึงออกจากราชการแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ออกจากราชการ เป็นต้น  
เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลท่ีมีอ านาจในการลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ข้าราชการผู้นั้นต่อไป 
      นอกจากนั้น   ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องด าเนินการวางแผนและก าหนดโครงการ
พัฒนางานวินัย  การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย  การเสริมสร้างวินัย  จริยธรรม  และจรรยา
ข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนด อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล การด าเนินการตามนโยบาย  
มาตรการในการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและติดตามและ              
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการประจ า          
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายหลังการถูกลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีด้วย 
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  6.  ลักษณะงานที่  6  :   การท าส านวนการไต่สวน  ส านวนการสอบสวน  หรือ
ส านวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข ์การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน 
       หมายถึง  งานท าส านวนการไต่สวน  ส านวนการสอบสวนหรือส านวน         
การสืบสวนท่ีมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงาน                           
และบัญญัติให้มีอ านาจหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์  การตรวจสอบหรือ                
ไต่สวน การสืบสวน และการสอบสวนอย่างแจ้งชัด 

7.  ลักษณะงานที่  7 :   การด าเนินคดีอาญา  คดีแพ่ง  คดีในศาลปกครอง   
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ  หรือคดีอื่น   
       การด าเนินคดีอาญา  หมายถึง  งานท่ีผู้ปฏิบัติต้องด าเนินการแทนรัฐและหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นโจทก์และจ าเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
พยานหลักฐาน เพื่อด าเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ 
       ส าหรับกรณีคดีแพ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินคดี      
ในศาลแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นโจทก์หรือจ าเลย เนื่องจากกระท า              
ไปตามอ านาจหน้าท่ี หรือเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อท าค าฟ้อง               
ค าให้การ ค าอุทธรณ์ หรือฎีกาเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ          
เพื่อด าเนินการดังกล่าว 
       นอกจากการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังหมายรวมถึง    
การด าเนินคดีปกครองในศาลปกครอง คดี ในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมาย                          
วิธีพิจารณาความของศาลนั้น ๆ ด้วย 
  8.  ลักษณะงานที่  8  :   การพิจารณาและตรวจสอบค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง 

     หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ  
กลั่นกรองและให้ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในค าอุทธรณ์                 
เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา            
ค าอุทธรณ์นั้น นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องด าเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ์  ก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการด าเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณ์  จัดท าสรุปจ าแนก               
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือปัญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่หน่วยงาน          
ท่ีเกี่ยวข้องและบุคคลท่ัวไปด้วย  
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  9.  ลักษณะงานที่  9  :  การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
       หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย     
และกฎท้ังท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและท่ีก าลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการ
ประชุมและการสัมมนาทางด้านกฎหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อผลในการปฏิบัติ                 
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพ การประสานงานทางราชการ และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ                 
ตามกฎหมายแก่ข้าราชการหรอืลูกจ้างภายในและภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมี             
การจัดท าเอกสาร บทความ หรือหนังสือให้ความรู้  จัดท าฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎ                  
ให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง  

10.  ลักษณะงานที่  10  :   การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
         หมายถึง  การด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของเจ้ าพนักงานบังคับคดี           
ท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา            
และการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งในการรวบรวมเงินให้พอช าระหนี้ตามค าพิพากษา         
หรือค าสั่งโดยวิธียึดหรืออายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา นอกจากนั้น                      
ในกรณี ท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้ างออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย                         
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มีอ านาจขนย้ายสิ่งของ           
ออกจากสิ่งปลูกสร้างท่ีมีการรื้อถอนด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายฉบับนี้บัญญัติ 
         ลักษณะงานนี้  ให้หมายความรวมถึงการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี             
เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามค าส่ังศาล การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน  
บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน  
การด าเนินการยึด อายัด จ าหน่ายทรัพย์สิน เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี     
ให้ประชาชนได้เข้าใจตลอดจนท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้  รวมถึงการบังคับคดี        
ตามกฎหมายอื่น 
         นอกจากนี้ ยังให้หมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 
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    ๑๑.  ลักษณะงานที่  11  :  การด าเนินมาตรการทางปกครอง 
(ยกเว้นการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์) 
         หมายถึง  การเตรียมค าสั่งทางปกครอง  การพิจารณาค าสั่งทางปกครอง            
การออกค าสั่งทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง         
และหมายความถึงพิจารณาด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ                 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และ/หรือพระราชบัญญัติเฉพาะท่ีมีบทบัญญัติ   
ก าหนดมาตรการบ ังค ับทางปกครอง  เช ่น  พระราชบ ัญญ ัต ิโ ร ง งาน  พ .ศ .  2535  
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  เป็นต้น 
  12.  ลักษณะงานที่  12  :   การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
         การเปรียบเทียบคดีนั้น  ในกรณีความผิดอาญาบางประการท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
         ฉะนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง  การด าเนินการ   
ทุกอย่างท่ีจ าเป็นเพื่อให้การเปรียบเทียบคดีด าเนินไปโดยลุล่วงเริ่มตั้งแต่การด าเนินการศึกษา  
วิเคราะห์และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน  
และ/หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา 

13.  ลักษณะงานที่  13  :  การเตรียมการระงับข้อพิพาท 
         การระงับข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการ 
ฟ้องศาล ประกอบด้วย  การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ 
         ผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้ต้องด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาท
แต่ละวิธี 

14. ลักษณะงานที่  14  :  งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและรับรอง  
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I'I1111

tLLJ~Lt1~@mL~@
",

n,b

n,@~tLLJn,~~,ULJ~]>ULJn,1lt.~~W]>~n,L~n,Q'~@~~~1ULJ~LtZL~LJ~@J:bfttn,t.n,L~n,~~,~~@Il.M.LLfru~

Ln,~~@~'~IbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~'1LlAfur:~"@~'~~L~~IbLt.~~~@::g~"~~blA,~~t.m'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ

n,bn,
n,L~~f':l@tIAM.Q.LQ.t.~LlA,tn,~t1tLLJn,Q.IbQ.LJL~~LJ'IA,tn,~t'tLLJ~~tLLJLn,~M.tLLJ~f':ln,L~~Lt@tIAn,@~tLLJn,~t,tLLJ Pi='F='l:;:rt'5F=''0F"rriF='~f'bIi'II'='

""'" ~,£;tLLJn,1lt.~~'~]>~n,L~n,r;'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~~l.!'~mLQ.t.~~,W::gn,LTh~IA,~Z'Z'£

tLLJ~Lt1~@J:b~L~@n,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~@~~~ltLLJ~LtZL~LJ~@J:bftt
~

n,t.n,L~n,~~'~~@Il.M.LLfru~Ln,~~@~'kIbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~1'LlAfur:~"@~,~~L~kIbLt.~~~@::g~"~~blA, ,,
n.n.n.fbbb

~~t.n,l'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ~]>tLLJn,f':l"n,1l~@~~~@~::g~'m~~'~~@Il.kn,~~,tLLJn,L,\,4LlAmr:~"tLLJn,t~LIbIA~ft~~~~ "bn,
n,~::gru~LJ~n,tULJLQ.~~LIA,n,L~~f':l@~IAM.~LQ.~~LIA,kn,~~,ULJn,Q.IbQ.LJL~~~'!&kn,~~1tLLJ~]>tLLJLn,~~tLLJ~f':l

,'
"n,'"

n,L~~LW~IAn,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~mLQ.t.~~'tlE,l::gn,LTh~IA,~1'Z'£ ~,,



L~U8@J:l[ttr.,~1m,Vlbr.,t~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,L~zI:-Xt
,'"

M,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~M,!l!LQ.tLM,~~~~111:-@mWLM,~~tLUM,L~

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) F'1"5~:::rtI1:::>f5F'I1i

~~11£rt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) fb,.".("b,.".('b11i'"1'5
'"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
'"'' bbI'bn.BY

M,LI:-~I':lM,LLJ'rul.l rt~~t!J~~11~l!l!r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~fbl,kl1~tLUmLM,LP.tl.l~M,Llli8IAt
"

~l!l!r.,)!l1L~U8@J:l[ttZrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~
"'

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) P'I'lif=7(bf'b1:::>1"5f='1'5
,"'

~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) rtlf=>'f'bF="('1)11i'"1'5
"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
",' ,,

M,LI:-~I':lM,LU'rul.lrt~~t!J~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~
"

!}fbt@~I:-~~M,bI\,L1J·kl·l.I·U~IbLw~ruumL~tLULQ.~I:-LIAM,LI:-~I':l~~11LfbI,U~tLUf.1£L~U8@J:l[tt
"'

M,l:1~tfbtLu~ruumL~I:-@~8~1@Q.L)pM,~~M,lM,@~LfbI,U~tLUf.1M,~M,ll:-~rt,t1M,,V@~~~LfbI,U~tLUf.1~l:-~bI\,M,@~
,,"

~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':l!JI:-@~~i!l.!}tLU~~~~11~ruU1U~bI\,IbLW~M,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~81A~!J~i!l.~~
I'I'lII

M,1J~WtLUlAsruU1'9 ~,..,
,

~1JM,~M,~M,r;1@~~t~ttLu~tfbM,r;1
"

~~@Jlo~t@!J1~~11M,,t1LfbI,U~tLUf.1I:-@Q.M,l:1~tfbtLU~l':lrt@1Ji!l.r.,tWtLUlbtW~rul.ll:-)!lI:-~11@~1LfbI,U~UU~M,~WIl.mLI:-U,t1L¥l
I1'11'1II1'1

n.n.n.n.
I:-~fbtl:-~1ml:1~tfb~~tM,l:1~tfb~rt,VI:-@~l.I~@IJ[ttM,~1IbLr.,l.I!JM,,t1~~11r.,~111:-~i!l.M,r; 1IbLtl.lIbLWl:-tWI:-@~UL!M,l:1~tfbtLU~1':l

" ~~
L~M,~1r.,~11LrutLi!l.~M,l:1~tfb~ULbI\,1:-i!l.11~~~11LfbI,U~fb~WtIJLU@l~O:1~tM,,t1M,l:1~tfbtLU~l':lrt,V8r.,~M,~1[tttl.ll:-)1b1\,11L~

"" n.n.n.bn.
I:-tL~~~UJWl:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1rtLtlAtl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~tM,l:1~tfbUU~l':lfbtlJM,l:1~tfb~~t£'~

,"
~pM,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~8IAW@ll.fbtr.,L~UI:-~M,l:1~tfbtLU~I':lL!bL!tLIbLIJ9@JloM, t~M,bI\,L1J~IbLW

,
~ruumL~M,l:1~tfbtLU~1':l~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLU!JL~f.1I:-XtIbr.,tM,WM,tM,l:1~tfb~tz~M,8~1l.1LU'M,l:1~tfbtLU~~11

""'
LM,~~~~11L!b~m1L)p~t@~ml:1nfbtLUM,r;11~M,8~1l.1WM,l:1~tfbtLUM,t8~11:-,t-l.I1~~M,8~1l.1LU'LfbI,U~tLUf.1~

,,"
n.n.~n.

L~U~8~tM,r;1tl.ll:-)1b1\,11L~I:-tL~~I:-@Il.~LJ:lbl\,~,Cb!-! fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,l:1~tfbM,l:1~tfb~~tZ·~

l:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1M,l:1~tfb~@M,1J1(Z·~r.,)LfbI,U~tLUf.18LtM,@lJtLUM,LI:-8LIJ~LJ:lbl\,~DgfbtLUUL~
"' ~~~

~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8Ltrtrt111bLW~LJ:lbl\,~D!-!fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8LtLiA~]ltl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~t1S
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,", ~~~~vt,~k!el!tlf,n.rmnl~m!el~f,rtn.krt~f,LuLQ.~~LlAnL~~f':1n.k,lPl ~,
,' 'le!'!eI'UnLw,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~LtnG'le!'!eI'UULvt,f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~f,rtn.krtf,LU~~~W

!tlf,f\rmnl~n.f,!eI~GE-W~1~nL~U~vt,f,L~UG1~~~f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~~11~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1

'"'" ~nL~~IA~nG~1Gfl,L~n.k,lPl'le!'!eI'UnLN.l,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~~l~LtnGJ:nQ1'le!'!eI'U~l

~GE-l~~1~nL~U~vt,f,L~UG1~XtIbG~M,~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1~~11~nL~~lA~nG~1G~vt,
III!'1'

08~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,wuL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~1117n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£IAnL~~~11n~f,mQ.f,LU~~f,Lvt,f,n.f,LUnL~ZIAnL~(Z) F="I1iIi='fbIb"=71'5F='f1: ,~,

~~11s-n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

~lQ.lWUiA.nG~f,LUn~f,1f,LU~~f,LUnL~1IAnL~(1) fbF='I'bF='fb1'5f;::oI1i ~,

t}~~~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~ ~,,
,,

nL~~f':1M,LUlLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UIAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP
~

S-L~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,WUL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~11£n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£~nL,lP~~11n~~m,Eof,LU~,Q>f,Lvt,~n.f,LUnL,lPZ~nL,lP(Z) ,~,

~~1117n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

,,
nL~~f':1M,LU'lLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UlAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP

~

-s--



LRUl't~LUQ~n,mLl!(Z'~l)LRUl't~LUQ~L~~L<!lr:-rJ.1,11L~ ~L,CbJ.1,\!.n.~fb~LUUL~~\l1~n,LN~t':In,Lr:-~L~(Z)

n-~l)tL<!lr:-rJ.1,"L~~n,L~~lA.~n,G~m~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.L~(1)

t:r:-~~Q.Vn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l,~fuLR.W~1~L<!l~n,L~~lA.~~tmfuLR.t.~~1~L<!l~n,L~~lA.~Z'Z
I'lI'I

n,,liln,Q1Ln,~~~LUn,L~~~,.Cl~ln,Lr:-~LIbJ.1,n.GIbr:-~L~n,G~r:-L~L~n,P.1r:-G]ot.~~1~n,~n,L~U~J.1,~L~UG'(V)

>jooqaol~tvttnnmtGkM.LRUl'tn,Llj~~LU~t.n,L~~UL~r:-G~n.k~LUn,L~~~11

Ln~~~~m1:~n.G~LuNtlt.~n,Lr:-~,.Cl~fb~Lur:-lblt.~~~~l(>jooqaOl)n,Lr:-~,Cb~fb~LU~~~~fbUi1n,,.Cl(£)

LRUl't~LUQsn,mLl!(Z'~t.)LRUl't~LUQ~L~tL<!lr:-rJ.1,11L~~L,CbJ.1,~~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~(Z)
I;Pn.I;PI;P

(l'!kt.)~L<!lr:-rJ.1,11L~~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.WGfl.L~(1)
b"'"I;P",I'll8'P

t:r:-~~R.Zn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l1~~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~~~11~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~1'Z
~,

t:r:-~Lrtl~L~~~LUn.GU~~fbG~mL~U~J.1,~L~UGmGkM.r:-kL<!l 1~~Qn.G~Q~G~~~t
~,~

b8'PI;Pn.
LRUl'tn,Llj~G~Gfl.L~n,~~t~~lZG]O!,AsrtlUW~J.1,r1:L~~,.Clr1:~rtlL<!l~r:-G,lil ~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.~~Gfl.~'z

(Z'~t.)

LRUl't~LUQ~L~n,G~~LUn,Lr:-~L~~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~n.n.1mtn,~1~~fb~LU~t':IUi1n,,.Cl~~11~L<!lr:-rJ.1,11L~
n.n.

r:-~L~~r:-Gfl.~r1:G]or:-GWn,~u~~11n.G~~t.~~G~11b~~Lr1:J.1, 1r1:Lt.L<!lr1:L~~LUr1:~W~rtlL<!lr:-~r:-~11~~lLRUl't~LUQn,~G~1 IIf1I'lI

LRUl't~LUQUtA,~L<!lr:-rJ.1, 11L~r:-~L~~r:-Gfl.~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~mr:-~t':In,~1~~fb~LUn,Q1L~n,~1~~fb~~t'1

• n,,Cb1~~~~11~Ln.~lmGn,~n.G~n,Lr:-~~11

%n,~~1~LU~]l~LUn,h~n.!1~n,Lr:-n,G~r:-L~L~r1:L~n,G~r:-r1:1t.]on,t.n,Ll!r:-l:1~LIbJ.1,"n,Lr:-~,.Cl~fb~LUr:-r1:1t.]o" ,,

• ~t.~~L<!ln,LJ.1,r1:M.lA.1r:-W/~~J.1,r:-]l'n,\.lU n,Lr:-U!1L~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"LRUl't~Lu~n,~~fl.mLr:-U!1L~" ,~
~t.~~LUR.L~n,t.~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"~~J.1,r:-]l~LUgLRUl'tn,Lr:-U!1L~,,

t:~LU£~~~11!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~'01
~

~~r1:Lt.L<!ln,Q1~~11r:-G]oW~1~~~~"~n,L~~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.~r:-Gfl.n.GR.~~n.kIbLt.L<!ln,Q1L~G~~t~~tn.GR.~~ IIII

~LUn,Q1L~~LU~G~J.1,t:~Lu£~~m1!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~fbtn,Q1~t~,.Cl~fbfl:tG~m~1lA.LIb~~fbG~J.1,~tr:-~~~1~LUn,Q'L~~LU~
~

L,t.n.M.n.G~~t.~~r:-~J.1,~LLJULJ.1,~kL<!lr:-~L<!l1~~lt:~LU£~~~11_tAsrtlU1U~J.1,r1:L~Lrtl~L~~~LUn,Q1L~1bt'6 ~
• ~~n,~n,Qn,Q1

~
G~1btt.~11~t~LU~~fbn,Q1~r1:~~~1m~1~~fb~LU~t':ILrtl~L~~~W,~11t.~11'\.l'L<!l' UG~J.1,'~\.lUG~1'8
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.,..,.n.
n.L!'lM~n.L~~[A,~n.I3~'13~1t1,;::n.UW[A,~~I3fl.~~~m~~'LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~~[bln.C;';::!,[b!'LLJ~LJ,~~13Jlo

•II"

• ~Xtrtl3kM,Lru!'L~~!'LlJ~t':l~~"~llt1,~,Q:!'LLJgLFbLJ~n.LW!1L~~t~L"n.l3rtl~rt~'MILJ~tyWZTL ~,
IN>""n.B'P

n.L!'[A,;::n.L~~[A,ln.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.t':l~~"13M"LFbLJIel!'LLJ[A,n.M,~fl.' n.L~LJn.L~~~";::~"snL~~[A,r, 'eo'PI'F-F=oI'TiI1I'F$=7Ji=l'1'Ft'bo/,&'=' ,II111

.,.n.•
n.13~'I3~It1,;::n.L~~[A,~~~t~~~~,,~~csL!'~LrtrtL~~Ln.L~~~~t~L"n.I3~rt~'~IrlLJ~tyW~TL IIIII

~1\IN>'"n.8'P
Fblrl'~!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~;::~"!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~tL

'~IrlLJ~13fl.!'LLJn.'G'L~Lru!'L~~!'LLJ.L
n.

Lru!'L~~'~IrlLJ;::~"'~IrlLJI313n.~'l~"t:!'LLJ~~;::~"lAsruLJ'LJ~lt1,rtL~n.t.~n.!'~~13~LJlJ~tLrt~~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.' ~,~
..... n.L~LJn.L~[A,rtL~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3';::~"nrn;::!'[b!'LLJ~t':l~n.rt~ru~n.I3~~l!'~~llt1,~~!'LLJQLFbLJIrln.L~LJn.L~'9 I'll0F't'b'eo'-",ro('b"'"Pt'b0

B'P8'Pn.no>8'P

lL~LJ~~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~~,Qll~"n'~l)!'~~fblt1,"L~;::n.L~~[A,~n.I3~'I3~It1,;::n.L~~[A,WI3fl.L~n.ll.1mtn.~mLl~~t;::~"
.,.. Lrt~~LFbLJ~n.LlJ~~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI31;::~"n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l~,.C1rt~ru~n.I3~~l!'~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~S ,'~

'". LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~t~I3JloW~'~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3'~Xtrtl3kM,Z'17I3Jlo!'LLJ~~rtL~n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l[b!'~n.Il.1';::~"
,"•I"

(~);::~"(17)(£)(nZ'ZI3Jlo(17);::m,(£)n)~'ZI3Jlo!'LLJ~~n.1..H~n.It1,Ll1~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~£'17
....n.•

(£'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'!'~~fblt1,"L~n.C;';::!'[b;::~'ml3~~l!'~!'LLJ~t':l[b!'~n.ll.1mt~~

LJ~n.,.C1;::~"(Z'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~L!'~~~fblt1,"L~~L!1-It1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.L~~L!'n.ll.1mL~n.L~~L!'I3fl.~~rtL~
",

LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'LFbLJ~!'LlJQ:;::~~'mt13fl.~~I3fl.~L!1-1t1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.[;1;::!,[b!'LLJ~t':l[bt~~tZ'17

n.
t:~~!'LLJn.'G'L~LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~~t'17 ~

~n..,.
n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':l13n.~,l~"~13!'n.!,;::~'ml3~~l!'~13M"LFbLJIrln.LlJ~13~Z'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~1t1,!,L~LJ13' t'b0t'b('brot1if'!t'bF'lPII1iI'=''='t'b

'"n.8'PIIIn.8"P1\
rt13kM,13fl.L~n.~~tFblrl'~mLQ.l~~g~;::n.L~~[A,~;::~"mLQ.l~~,!,~;::n.L~~[A,~n.Qml3~'13fl.~Z'£

• n.13~'9L~@I3!1-rtl!'LLJQ.L!'~Ll3ru~t}LJ';::~~n.ln.l3~~l-1t1,~,Ql!'LLJgLFbLJ ~n.L~LJ!1L~~~

~n.'"
n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':lI3n.~,l~"~13!'m;::~'ml3~~l!'~I3M,'LFbLJIrln.LlJ~l3~~'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJl3ml3!'M, ('b0t'bf'b1'"0111'1t'bf"lPI1'5pootrt'bt1

"1\8'P,.1\IN>n.
13fl.L~n.~~tFblrl'~!'LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~n.Q'n.13,~,13fl.;::~,,!,LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~!J13fl.~~'£

bn.IN>IN>

!,LLJQ.LWLl3ru~FbLJ';::~[A,t':l n.!,It1,L~;::n.L~~[A,t.n.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.!'LLJ.£ 10F'1lit'b0'='F'Pi=''C;:IoF=>'

n.D~~Q.n.Q';::~'ml~n.!,~~t~;::~;::!'n.QmflI3JloLJ~n.D!'LLJ~~I3~(£);::~"(Z)I3JlortL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3't:~Xt ~~
.'"

n.~n.Q'Ln.rt1>~!'LLJn.L~!'~D~ln.L~~Lrtlt1,n.l3rt~~L~n.13~~L!'L~n.p.'~I3Jlol~~'~n.~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'(~)

~n.It1,Ll1lAsruLJlLJ ~1t1,~rtL~!'LLJLQ.~~L[A,n.L~~t':l(17)

>jooq8ol~tvtln.n.,m13kM,LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~LJL~~I3!'n.~!'LLJn.L~;::~"
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กฎ  ก.ค.ศ. 

ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรอืลดเงนิเดือน 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  
พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ข้อ ๒ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า   
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์   
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  

เลขาธิการ  อธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  อธิการบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ศึกษาธิการภาคหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่า  
ศึกษาธิการจังหวัดหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  หรือผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจสั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน   
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่ 

มีค าสั่งลงโทษ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๔ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ถ้าจ านวนเงินเดือนที่จะต้องตัดหรือลด  
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 

ข้อ ๕ ในระหว่างที่  ก.ค.ศ.  ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือให้เข้าสู่อัตรา  
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษลดเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากเดิมซึ่งเป็นแบบ  “ขั้นเงินเดือน”  มาเป็น  
“บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง”  ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   ๑๖/๒๕๖๐   
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่ง  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง   
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่   ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค  โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการภาค  และให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยมีศึกษาธิการจังหวัด  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สมควรปรับปรุง
กฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว  รวมทั้งปรับปรุง  
อัตราลงโทษตัดเงิน เดือนและลดเงิน เดือนเพ่ือให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑























 
กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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การประเมินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ว9/2564 (PA)



ว4/2564
ลว.28 ม.ค.64

การลดระยะเวลาฯ

ว9/2564
ลว.20 พ.ค.64
หลักเกณฑ์ วPA 
ต าแหน่งครู

2 31

ว3/2564
ลว.26 ม.ค.64
มาตรฐาน
ต าแหน่ง

สิ่งท่ีต้องศึกษา “วPA 2564” 

หนังสือ ก.ค.ศ.



ต าแหน่ง “ครู”
1

การปรับมาตรฐานต าแหน่ง

ต าแหน่ง “ศึกษานิเทศก”์
2

ต าแหน่ง “รองผู้อ านวยการสถานศกึษา”
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการสถานศึกษา”

3

ต าแหน่ง “รองผู้อ านวยการสพท.”
ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการสพท.”

4

ว3/2564 ลว.26 ม.ค.64



ชื่อต าแหน่ง

ว3/2564 ลว.26 ม.ค.64 “ต าแหน่งครู”

ครูผู้ช่วย
ครู

ชื่อวิทยฐานะ

ครูช านาญการ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูเช่ียวชาญ
ครูเช่ียวชาญพิเศษ



ด้าน
การส่งเสริม
และสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้

ด้าน
การพัฒนา
ตนเองและ
วิชาชีพ

2 31

ด้าน
การจัดการ
เรียนรู้

สาระส าคัญการปรับมาตรฐานต าแหน่ง “ครู” ตาม ว3/2564

ลักษณะงานที่ปฏบิัติ



คุณสมบัติ
เฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง

ความรู้และ
สมรรถนะที่

จ าเป็น

วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ

วิชาชีพ

สาระส าคัญการปรับมาตรฐานต าแหน่ง “ครู” ตาม ว3/2564



ระดับการปฏิบัติงานท่ีคาดหวังตามวิทยฐานะ

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติและเรียนรู้
(Execute and Learn)

ครู

ปรับประยุกต์
(Apply and Adapt)

ครูช านาญการ

แก้ไขปัญหา
(Solve the problem)

ครูเชี่ยวชาญ

คดิค้น ปรับเปลี่ยน
(Invent and 
Transform)

ครูช านาญการพิเศษ

ริเริ่ม พัฒนา
(Originate and 

Improve)

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ

สร้างการเปลี่ยนแปลง
(Create an Impact)



ค าอธิบายระดับคุณภาพ

ปฏบิัติและเรียนรู้ (Execute and Learn)

สามารถปฏบิัติงานและเรียนรู้จากการปฏบิัติได้
ตามมาตรฐานต าแหน่งและปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณวิชาชพี

ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt)

สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียนรูแ้ละปฏิบัติงาน
จนปรากฎผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

แก้ไขปัญหา (Solve the problem)

สามารถจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ริเริ่ม พัฒนา (Originate and Improve)
สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนจนปรากฎผลเชงิประจักษ์และปฏบิัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform)
สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรบัเปลี่ยน
การเรยีนรู้ จนท าให้คุณภาพผู้เรยีนสูงขึ้น และ
ปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพี เป็น
แบบอย่างที่ดแีละให้ค าปรกึษาผู้อื่น

สร้างการเปลี่ยนแปลง(Create an Impact)

สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และขยาย
ผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ค าปรึกษา
ผู้อื่น และเป็นผู้น าในวชิาชีพ



เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเทียบกับ
เกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR ที่คุรุสภาได้ก าหนดหลักเกณฑไ์ว้
ในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครฯู

เป็นผู้ปฏิบัตงิานในพื้นที่พเิศษ (พื้นทีเ่กาะ ภูเขาสูง พื้นที่
มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ)

เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับวุฒกิารศึกษา
ที่สูงขึ้น)

เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชพี 
จากสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ

** นอกจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวแล้ว ต้องมผีลการประเมิน
การเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น 4 รอบการประเมินติดต่อกัน ก่อนขอ
มีและเลื่อนวิทยฐานะนั้นๆ ด้วย

ว4/2564 ลว.28 ม.ค.64



ท าความรู้จักกับ CEFR

A1

สื่อสารด้วยเนื้อหา
ท่ีส้ันและง่าย

A2

สื่อสารเนื้อหาง่ายๆ
ในหัวข้อที่ตนเอง

สนใจ

B1

สื่อสารรายละเอียด
เรื่องท่ัวไปและ
เฉพาะเจาะจงได้

ชัดเจน

C1

สื่อสารและ
เข้าใจเนื้อหาที่
ซับซ้อนแม้จะ
ไม่ใช่หัวข้อท่ี
ตนเองถนัด

B2

สื่อสารเนื้อหาที่
ซับซ้อน มีค าศัพท์

หลากหลาย

C2

ฟัง อ่าน พูด 
เขียน ได้ถนัด
เหมือนเจ้าของ
ภาษา เข้าใจ
เน้ือหาและ
โครงสร้าง
ไวยากรณ์ท่ี
ซับซ้อนได้

ใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ

มีชื่อเต็มว่า Common European Framework of Reference for Languages เป็น
มาตรฐานสากลที่สหภาพยุโรปจัดท าขึ้นใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 6 ระดับตั้งแต่พื้นฐานไปถึงสูงสุด

สื่อสารได้ราวกับเจ้าของภาษา



มคีวามสามารถภาษาต่างประเทศ สูงกว่า
ระดับ B1
หรือครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
สูงกว่าระดับ B2

เทียบเกณฑ์ผลการสอบ CEFR ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา

ผลการสอบมอีายุไม่เกนิ 2 ป ีนับถึงวันที่
ยื่นค าขอม/ีเลื่อนวิทยฐานะ

หากมีการพัฒนาท าให้ผลการสอบให้มี
ระดับเพิ่มขึ้น สามารถใช้ผลการสอบอายุ
ไม่เกิน 2 ป ีขอลดระยะเวลาวิทยฐานะ
ถัดไปได้



เงื่อนไขคุณสมบัติ 
การปฏิบัติงานในพื้นที่

พิเศษ
ตาม ว4/2564

ปฏบิัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
พื้นที่เกาะ ภูเขาสูง หุบเขา เชงิเขา พ้ืนที่
เสี่ยงภัย หรือเหตุอื่น ตามที่ก.ค.ศ.
ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ป ีนับถึงวันที่ยื่นค า
ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

หากอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องไปอกี 3 ปี 
สามารถใช้ขอลดระยะเวลาในการขอ   
วิทยฐานะถัดไปได้



ลองเข้าไปค้นหาประกาศรายชื่อทาง
เว็บไซต์ ของ สพร. แล้วไม่เจอ ท่านใดมี
ข้อมูลขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ



ได้รับวุฒิที่สูงข้ึนในระดับปริญญาโทหรอื
ปริญญาเอก ที่เกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้ 
(ยกเว้นสาขาด้านบรหิารการศึกษา)

คุณวุฒทิี่จะน ามาใช้ ต้องเป็นคุณวุฒ ิที่
ก.ค.ศ.รับรอง (ตรวจสอบได้ตาม Link 
ของก.ค.ศ.)

เป็นคุณวุฒิระดับสูงสุดเท่าน้ันไม่ให้น า
คุณวุฒริะดับเดียวกันมาใช้ซ้ าอกี



ช่องทางการเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒทิี่ ก.ค.ศ.รับรอง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าระบบโดยกรอกค าว่า guest ในช่อง User และ Password 

ผู้ที่จบการศกึษาก่อนป ีพ.ศ. 2549 ให้เข้าระบบและตรวจสอบข้อมูลจากลิงก์
รวมเล่ม ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์
ที่มา : เพจ ส านักงาน ก.ค.ศ.

http://qualification60.otepc.go.th/login.php

http://qualification60.otepc.go.th/login.php


คุณวุฒจิ าเป็นต้องสาขาเดียวกันกับ
ระดับปริญญาตร ีหรือปรญิญาโท 
หรือไม?่

ทั้ง 2 ค าถาม ต้องรอรายละเอยีดการ
ประกาศหลักเกณฑว์ิทยฐานะ (PA) 
จากก.ค.ศ.อีกคร้ังถงึแนวปฏิบัติค่ะ

คุณวุฒิที่สูงข้ึน ต้องอยู่ในช่วง
ระยะเวลาในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 
(3ป)ี หรือไม?่  



ผ่านการประเมนิสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒวิิชาชพีช้ัน8 (กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับ 8) ซึ่งได้รับรองจาก
สถาบันคุณวุฒวิิชาชพี

น ามาใช้ลดระยะเวลาได้เพยีงครั้งเดียว



ต้องมีผลการประเมินการ
ปฏบิัติงานในระดับดีเด่น 
4 รอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือนล่าสุดติดต่อกัน 
ก่อนยื่นค าขอมี/เลื่อน
วิทยฐานะ โดยขอใช้สิทธิ
ในวิทยฐานะใดก็ได้

เงื่อนไขดังกล่าวไม่
ครอบคลุมถงึผู้ที่
ปฏบิัติงานในพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจชายแดนใต้ที่
ได้รับสิทธินับระยะเวลา
ทวีคูณตามระเบยีบ
ส านักนายกฯ พ.ศ.2550

2
3

มคีุณสมบัติตามเง่ือนไข ข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1 มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ
1.2 ปฏิบัติงานในพื้นที่พเิศษ
1.3 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.4 ผ่านการประเมนิสมรรถนะ
ตามกรอบคุณวุฒวิิชาชพี

สรุปเง่ือนไขการขอลดระยะเวลา (สายงานการสอน)

1



ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประมินต าแหน่งและวทิยฐานะฯ ต าแหน่งครู

หมวด 1
นิยาม

หมวด 2
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(Performance Agreement : PA)

หมวด 3
หลักเกณฑ์ฯ

ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

หมวด 4
หลักเกณฑ์ฯ

เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญการพเิศษ

หมวด 5
ช่วงระยะเวลา
เปล่ียนผ่าน

หมวด 6
การด ารงวิทยฐานะ



ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ผู้เรียน 
รอบการประเมิน : ปงีบประมาณละ 1 ครั้ง

(1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถัดไป)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) หมวด 2

ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 
(Digital Performance Appraisal : DPA)



1. องค์ประกอบของ PA

ส่วนที่ 1
PA ตามมาตรฐานต าแหน่ง
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครู และภาระงานที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน

ส่วนที่ 2

PA ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายใน
การพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรยีน เหมาะ
กับวิทยฐานะ มคีวามสอดคล้อง
กับเป้าหมายและบรบิท
สถานศกึษา /นโยบาย



2. การจัดท า PA
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (รอ) ทุกปีงบประมาณ 
เสนอต่อผอ.รร.
กรณี ย้ายระหว่างปีงบ ให้ท า PA กับ ผอ.รร. คนใหม่

3. คณะกรรมการประเมิน PA
ผอ.รร. แต่งตั้ง 3 คน ประกอบด้วย
ผอ.รร.เป็นประธาน
กรรมการ 2 คน – ศน. หรือ ผู้สอน

สถาบันอุดมศึกษา หรือ ครูสถานศกึษาอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วทิยฐานะไม่ต่ ากว่า ชนพ. / ผศ.



4. การประเมินผลตาม PA
ประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (รอ)
ผอ.รร. น าข้อมูลผลการประเมินเข้าระบบ DPA (รอ)
ผลการประเมินของกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70

5. การน าผลการประเมิน PA ไปใช้
ให้มีหรือเลื่อนวทิยาฐานะ (หมวด 3-4)
ตามหมวด 6 การด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ
ตามวิทยฐานะ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดอืน







1. คุณสมบัติผู้ขอ
1.1 ด ารงต าแหน่งครู /วิทยฐานะช านาญการ มาแล้วไม่น้อย

กว่า 4 ปตีิดต่อกัน 
1.2 มกีารพัฒนางานตาม PA ในต าแหน่งครู /วิทยฐานะ

ช านาญการ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมนิ
โดยแต่ละรอบต้องมภีาระงานตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ
มผีลการประเมนิไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

1.3 มวีินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ป ีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์

** กรณมีคีุณสมบัติการลดระยะเวลาตาม ว4/2564 ให้ลด
ระยะเวลา 1.1 เหลือ 3 ปตีิดต่อกัน / ข้อ 1.2 จ านวน 2 รอบ
การประเมนิ และข้อ 1.3 เหลือ 3 ปี

หากพบภายหลังคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ



2. ผู้ขอผ่านการประเมิน
ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรยีน

1) แผนการจัดการเรยีนรู้
2) ไฟล์วีดิทัศน์ 2 ไฟล์ คือ บันทึกการสอน และที่

แสดงให้เห็นสภาพปัญหา ที่มา หรอืแรงบันดาลใจ
ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยีน

3. การประเมินตามข้อ 2
มกีรรมการประเมนิ 3 ท่าน โดยประเมินผ่านระบบ DPA 
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

4. เกณฑ์การตัดสิน
แต่ละด้าน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน
– ชนก. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65
- ชนพ. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70



5. การพิจารณาอนุมัติผลฯ
ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
โดยมผีลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษาน าข้อมูลค าขอพร้อม
หลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ DPA
ถ้าสถานศึกษา ไม่สามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้ ให้ สพท. 
น าเข้าระบบแทน

6. ผลการประเมินสิ้นสุด
กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้งแล้วแต่กรณี 
พจิารณาผลการประเมินและมีมติแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

7. ด าเนินการเคร่งครัด
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า มกีารด าเนนิการโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ขอและผู้เกี่ยวข้อง เป็นความผดิทางวินัย



หมวด 3
ชนก. / ชนพ.

วิธีการ

1. ผู้ขอ ยื่นค าขอต่อสถานศกึษาได้ตลอด
ป ีภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สถานศกึษา
น าข้อมูลเข้าระบบ DPA ดังนี้

1.1 ผลการพัฒนางานตาม PA ไฟล์ PDF
1.2 แผนการจัดการเรยีนรู้ ไฟล์ PDF
1.3 ไฟล์วีดิทัศน์ 2 ไฟล์ (บันทึกการสอน 

และแสดงสภาพปัญหาฯ)
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยีน ไม่

เกิน 3 ไฟล์
**ขอใหม่วิทยฐานะเดมิ จะต้องได้รับมติไม่อนุมัติ
ที่ยื่นไว้เดิม
2. ผอ.รร. ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
ก่อนน าเข้าระบบ DPA



หมวด 3
ชนก. / ชนพ.

วิธีการ

3. ผู้ขอสังกัด สพฐ. ให้ สพท. ส่งผ่าน
ข้อมูลไปยัง กศจ. เพื่อตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติจากระบบ DPA

4. ส่วนราชการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคนืพร้อมเหตุผลผ่าน
ระบบ DPA ไปยังสถานศกึษาโดยเร็ว

5. กศจ. แต่งตั้งกรรมการด้าน 1 และ 2 
จากบัญชรีายชื่อของ ก.ค.ศ. จ านวน 3 
คน ต่อผู้ขอ 1 ราย



หมวด 3
ชนก. / ชนพ.

วิธีการ

7. ส าหรับผู้ที่จะเกษยีณอายุราชการ ให้
สถานศึกษาน าข้อมูลเข้าระบบ DPA 
ภายในวันที่ 30 กันยายน

6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 5 
ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ส่งผลการประเมินให้ กศจ. 
พจิารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

8. กศจ. แจ้งผลการพจิารณา เป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ สพท. 
และสถานศึกษา เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ



หมวด 3
ชนก. / ชนพ.

วิธีการ

9. การแต่งตั้ง
ช านาญการ และ ช านาญการพิเศษ 

กรณีที่ กศจ. มมีติอนุมัติ ให้ผู้มอี านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง
เมื่อ ออกค าสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งส าเนา

ค าสั่งผ่านระบบ DPA ไปยัง ก.ค.ศ. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศกึษา  



1. คุณสมบัติผู้ขอ
1.1 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อย

กว่า 4 ปตีิดต่อกัน 
1.2 มกีารพัฒนางานตาม PA ในวิทยฐานะช านาญการพิเศษ/

เชี่ยวชาญ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมนิ
โดยแต่ละรอบต้องมภีาระงานตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ
มผีลการประเมนิไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

1.3 มวีินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ป ีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์

** กรณมีคีุณสมบัติการลดระยะเวลาตาม ว4/2564 ให้ลด
ระยะเวลา 1.1 เหลือ 3 ปตีิดต่อกัน / ข้อ 1.2 จ านวน 2 รอบ
การประเมนิ และข้อ 1.3 เหลือ 3 ปี

หากพบภายหลังคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ



2. ผู้ขอผ่านการประเมิน
ด้านท่ี 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) ไฟล์วีดิทัศน์ 2 ไฟล์ คือ บันทึกการสอน และที่แสดงให้เห็น

สภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ
ด้านท่ี 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยีน
ด้านท่ี 3 ผลงานทางวิชาการ

ชช.-งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 1 รายการ

ชชพ.-งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 1 รายการ และงานวิจัยต้องได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ

3. การประเมิน
ตามข้อ 2

มกีรรมการประเมนิ 3 ท่าน โดยประเมินผ่านระบบ DPA 
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด



4. เกณฑ์การตัดสิน
แต่ละด้าน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน
– ชช. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
- ชนพ. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

5. การพิจารณาอนุมัติผลฯ
ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยมผีลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษาน า
ข้อมูลค าขอพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ DPA
ถ้าสถานศกึษา ไม่สามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้ ให้ สพท. 
น าเข้าระบบแทน
กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ก.ค.ศ.มมีติ ให้มผีลไม่
ก่อนที่น าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วน
สมบูรณ์ เข้าระบบ DPA



6. การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ชชพ. จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด

7. ผลการประเมินสิ้นสุด
ก.ค.ศ. พจิารณาผลการประเมินและมีมติแล้ว ให้ถือเป็นอัน
สิ้นสุด

8. ด าเนินการเคร่งครัด
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า มกีารด าเนินการโดย
จงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ขอและผู้เกี่ยวข้อง เป็นความผิด
ทางวินัย



หมวด 4
ชช. / ชชพ.

วิธีการ

1. ผู้ขอ ยื่นค าขอต่อสถานศกึษาได้ตลอด
ป ีภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สถานศกึษา
น าข้อมูลเข้าระบบ DPA ดังนี้

1.1 ผลการพัฒนางานตาม PA ไฟล์ PDF
1.2 แผนการจัดการเรยีนรู้ ไฟล์ PDF
1.3 ไฟล์วีดิทัศน์ 2 ไฟล์ (บันทึกการสอน 

และแสดงสภาพปัญหาฯ)
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยีน ไม่

เกิน 3 ไฟล์
1.5 ผลงานทางวิชาการ 

**ขอใหม่วิทยฐานะเดมิ จะต้องได้รับมติไม่อนุมัติ
ที่ยื่นไว้เดิม



หมวด 4
ชช. / ชชพ.

วิธีการ

2. ผอ.รร. ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
ก่อนน าเข้าระบบ DPA

3. ผู้ขอสังกัด สพฐ. ให้ สพท. ส่งผ่าน
ข้อมูลไปยัง กศจ. เพื่อตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติจากระบบ DPA
4. ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคนืพร้อมเหตุผลผ่าน
ระบบ DPA ไปยังสถานศกึษาโดยเร็ว
5. กศจ. แต่งตั้งกรรมการด้าน 1 ,2 และ 3 
จากบัญชรีายชื่อของ ก.ค.ศ. จ านวน 3 คน 
ต่อผู้ขอ 1 ราย



หมวด 4
ชช. / ชชพ.

วิธีการ

6. การประเมนิ ด้าน 1 , 2 และ 3
6.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 

5 ด าเนนิการประเมนิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

6.2 กรณี ผ่านด้าน 1 และ 2 แต่ด้าน 3
ให้ปรับปรุง โดยมผีลการประเมนิ
จากกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน
ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอภายใน 6
เดือน นับแต่วันที่ ก.ค.ศ.มมีติ

6.3 กรณไีม่ส่งผลงานทางวิชาการที่
ปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าสละสทิธิ์  



หมวด 4
ชช. / ชชพ.

วิธีการ

8. ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ให้
สถานศกึษาน าข้อมูลเข้าระบบ DPA 
ภายในวันที่ 30 กันยายน
กรณีผลงานทางวิชาการปรับปรุง ต้อง

ส่งผลงานที่ปรับปรุงภายในวันที่ผู้ขอยังมี
สถานภาพการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศธ.

7. ก.ค.ศ. พจิารณามีมติอนุมัติหรือไม่
อนุมัติ แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
ระบบ DPA



หมวด 4
ชช. / ชชพ.

วิธีการ

9. การแต่งตั้ง
เชี่ยวชาญ- ก.ค.ศ. มมีติอนุมัติ ให้ผู้มี

อ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง
เชี่ยวชาญพเิศษ - ก.ค.ศ. มมีติอนุมัติ 

และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ให้
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
(สพฐ.) เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้ รมต.ศธ. 
เสนอนายกรัฐมนตรเีพื่อน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง  



มผีลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 โดยให้ท าข้อตกลง 
PA รอบการประเมินแรก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน ว9/2564

1. ค าขอตาม ว17 / ว10 /ว21 ยื่นก่อน 1 ต.ค.64 แต่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
เดิมไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ หากประสงค์จะยื่นตาม 
ว9/2564 ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค าขอเดิม

2. ผู้ที่ยื่นขอตาม ว17 ไปแล้ว หรือไม่ใช้สิทธใิน
ระยะเวลา ตาม ว21 ช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่สามารถ
ยื่น ว17 ได้อีก



แนวปฏิบัติช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน ว9/2564
3. ผู้ที่จะขอตาม ว17 / ว10 /ว21 สามารถยื่นได้ 1 ครั้ง ตาม  
หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑห์นึ่งในวิทยฐานะเดียวเท่าน้ัน ดังนี้
3.1 ว17/2552 ต้องบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

อยู่ก่อน 5 ก.ค.2560 และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ 

ว17 ภายใน 30 ก.ย. 2565
3.2 ว10/2554 ต้องบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

อยู่ก่อน 1 ต.ค.2564 และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ 

ว10 ภายใน 30 ก.ย. 2565
3.3 ว21/2560 ต้องบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

อยู่ก่อน 1 ต.ค.2564 และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ 

ว21 ภายใน 30 ก.ย. 2565



แนวปฏิบัติช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน ว9/2564
4. ผู้ที่อยู่ระหว่างทบทวนมต ิก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์ ว13 / ว17

/ว21 ให้ยื่นค าขอภายใน 30 ก.ย. 2565 ด าเนินตามข้อ 3

5. ผู้ที่จะขอ ว9/2564 ในหมวด 3 และ 4 ได้แก่
5.1 ผู้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ตั้งแต่

1 ต.ค.64 ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 และ4

5.2 ผู้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ก่อน

1 ต.ค.64 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.1 (ระยะเวลาด ารง
ต าแหน่ง) และ 1.3 (วินัย) โดยมกีารพัฒนางานตาม PA 
ข้อ 1.2 ไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนด 
ให้ด าเนินการ ดังนี้



แนวปฏิบัติช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน ว9/2564
1) ยื่นปงีบ 2566 (1 ต.ค.65- 30ก.ย.66) เสนอหลักฐาน ดังนี้  
1.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน ตามว17 ด้าน 3 หรือ

ด้าน 3 ส่วนที่ 1 ปกีศ. 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์
ว21 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ที่ผ่าน

เกณฑ์ 2 ปกีศ. 
1.2 ผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA ปงีบ 2565 (1 ต.ค.64-30

ก.ย.65) 1 รอบการประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์
1.3 แผนการจัดการเรยีนรู้
1.4 ไฟล์วีดิทัศน์ (บันทึกการสอน / แสดงให้เห็นสภาพปัญหา)
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน
1.6 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะ ชช. / ชชพ.)



แนวปฏิบัติช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน ว9/2564
2) ยื่นปงีบ 2567 (1 ต.ค.66- 30ก.ย.67) เสนอหลักฐาน ดังนี้  
2.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามว17 ด้าน 3

หรือด้าน 3 ส่วนที่ 1 ปกีศ. 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์
ว21 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ที่ผ่าน

เกณฑ์ 1 ปกีศ. 
2.2 ผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA ปงีบ 2565 และ ปงีบ 

2566 ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 รอบการประเมนิ
2.3 แผนการจัดการเรยีนรู้ 2.4 ไฟล์วีดิทัศน์ (บันทึกการสอน 

/ แสดงให้เห็นสภาพปัญหา) 2.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรยีน
2.6 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะ ชช. / ชชพ.)

3) ยื่นปงีบ 2568 เป็นต้นไป ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในหมวด 3 หรือ หมวด 4 แล้วแต่กรณ ี 



แนวปฏิบัติช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน ว9/2564

6. สถานศกึษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน 
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนน าข้อมูลเข้าระบบ DPA เพื่อส่ง
ผ่านไปยัง สพท. ต่อไป







หลักเกณฑ์และวิธีการ

1. ผู้ที่ด ารงวิทยฐานะใดแล้ว จะต้องท าข้อตกลง PA 
ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อ ผอ.รร.   

2. ให้ผู้ที่มวีิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ ได้รับการประเมนิผลงานตาม 
ข้อตกลง PA ที่ก าหนดในหมวด 2 เป็นประจ าทุกรอบการ
ประเมิน

3. ผลการประเมนิตามข้อตกลง PA ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และให้ถือว่าผู้นั้นผ่านการประเมนิ
ต าแหน่งและวิทยฐานะฯ (คงวิทยฐานะ)

4. ผลการประเมนิตามข้อตกลง PA ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่ผ่านการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะฯ โดยให้มกีาร
ด าเนินการตามนัยมาตรา 55 วรรคสอง ต่อไป





กรอบแนวคิด

Performance Appraisal : PA

ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4

ม.55 คงวิทยฐานะ

Performance (Clip การสอน)
Powerful Pedagogies 
(Clip & Lesson Study)
Student Outcomes
(Project , folio , etc)

ม.54 เลื่อนวทิยฐานะสูงขึ้น







แนวทางการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 

 

เค้าโครงเรื่อง 

     1.ขวัญในการท างาน 
     2.ความส าคัญของขวัญก าลังใจ 
     3.ประโยชน์ของขวัญในการปฏิบัติงาน 
     4.องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ 
     5.สาเหตุของขวัญก าลังใจต่ า 
     6.ปัจจัยและแนวทางเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
 

สาระส าคัญ 

     องค์การเป็นที่ที่บุคลากรมาร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

คนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานส าเร็จหรือไม่ ขวัญก าลังใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างแรงจูงใจ ผู้บริหารจึงต้องใช้

ภาวะผู้น าในการเสริมสร้างจูงใจทั้งภายนอกภายใน นักทฤษฎีหลายคน อาทิ เฮอร์ซเบิร์ก มาสโลว์ ฯลฯ ได้ให้แนว

ทางการอยู่ร่วมกันในองค์การ 

 

วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือศึกษาท าไมจึงต้องสร้างขวัญก าลังใจให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
     2. เพ่ือให้ผู้บริหารตระหนักว่าคนไม่ใช่เครื่องจักร จึงต้องเอาใจใส่ดูแลกัน 
     3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจท าให้งานประสบความส าเร็จ 
 

ขวัญในการท างาน 

 ขวัญก าลังใจเป็นอย่างไร  ท าไมจึงมีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยและใครจะเป็นผู้ให้ขวัญ

ก าลังใจ ถ้าไม่สร้างขวัญก าลังใจขึ้นในหน่วยงานแล้ว  ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร  ความส าคัญของขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน  ถ้าจะแยกออกเป็นค าๆ จะเห็นได้ดังนี้ 



 ขวัญ  หมายถึง  บรรยากาศแห่งความพึงพอใจที่เกิดข้ึน  เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานและ

ความรู้สึกท่ีว่าพวกเขาก าลังก้าวไปสู่ความส าเร็จแห่งวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

 ขวัญในการท างาน หมายถึง  องค์ประกอบแห่งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของความรู้สึก 

ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะแสดงให้ทราบถึงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานี่มีต่อการท างานนั้นๆ  เช่น ความสัมพันธ์ในการ

ท างานของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงาน อื่นๆ เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าขวัญก าลังใจมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น นักบริหารงานใน

ปัจจุบัน จึงต่างก็ยอมรับในคุณค่า และประโยชน์ของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานกันอย่างกว้างขวาง ว่ามี

ความส าคัญและจะสามารถส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

ความส าคัญของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ความส าเร็จของการบริหารไม่ว่ายุคใดสมัยใด ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทางการบริหาร นั่น

คือ คน และคนนี่เองที่เป็นผู้มีชีวิต วิญญาณ ความต้องการ ความคาดหวัง และอารมณ์ และเป็นทรัพยากรบริหารที่

ควบคุมได้อย่างที่สุด จะเห็นได้จากการออกศึกสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการรบสมัยใหม่หรือสมัยโบราณ ท าไมแม่ทัพ

นายกอง จึงสามารถปลุกวิญญาณของทหารให้ฮึกเหิม เข้าเผชิญศึกสงครามเหล่านั้นโดยไม่หวาดหวั่นต่อความตาย  

เช่น เครื่องรางของขลัง พิธีทางศาสนา หรือแม้แต่การใช้พิธีทางไสยศาสตร์เพ่ือข่มขวัญศัตรูต่างๆ นานา  สิ่งที่กล่าว

มานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการเพ่ือให้การบริหารขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือชัยชนะนั้นเอง ถ้าหากผู้บริหาร

สามารถควบคุมให้บุคลากรภายในองค์การของตนเองมีขวัญก าลังใจดีแล้ว สิ่งที่ตามมาจากความส าเร็จมีผลผลิตสูง

นั้นยังไม่เพียงพอ องค์การนั้นจะเติบใหญ่ และกลายเป็นองค์การที่แข็งแกร่งท่ีสุด สามารถด าเนินกิจการก้าวหน้า 

เพราะบุคลากรในองค์การนั้นจะช่วยกันพยายามคิดค้นหาวิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น าสมัยมาปรับปรุงการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ของขวัญในการปฏิบัติงาน 
 1. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 2. สร้างความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อหมู่คณะในองค์กร 
 3. ท าให้เกิดความเป็นระเบียบและมีวินัยในองค์กร 
 4. ท าให้องค์กรนั้นมีความแข็งแกร่งและมั่นคง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ 
 5. ท าให้บุคคลและกลุ่มในองค์กรมีความเข้าใจอันดีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 6. ท าให้บุคคลและกลุ่มมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในองค์กรของตน 
 7. ท าให้บุคคลและกลุ่มในองค์กรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



 ดังนั้น การบริหารงานจึงมิใช่เป็นเพียงการท างานส าเร็จลุล่วงไปเท่านั้น แต่จะต้องค านึงถึงบรรยากาศใน
การท างานของผู้ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ ด้วยความพึงพอใจเต็มอกเต็มใจในการปฏิบัติงาน
นั้นๆ มิใช่ท างานส าเร็จด้วยการบังคับขู่เข็ญ แต่จะต้องให้ความสนใจและไม่ละเลยการบ ารุงขวัญให้ดีอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือประโยชน์อันสูงสุดทั้งส าหรับองค์กรและตัวผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 ผู้บริหารองค์การทั้งหลายย่อมต้องการให้บุคลากรในหน่วยของตนเองมีขวัญและก าลังใจดี เพื่อผลและ
ประสิทธิภาพของงาน แต่อย่างไรก็ตามเป็นการยากยิ่งที่ผู้บริหารทุกคนจะประสบความส าเร็จในการสร้างและด ารง
ขวัญและกลังใจของบุคลากรของตนให้คงสภาพถาวร และสูงขึ้นไปเรื่อยได้ ดังนั้นบทบาทของผู้บริหารจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มก าลังไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ เทคนิค 
กระบวนการ การก าหนดนโยบายขององค์การ การบังคับบัญชา การจัดสวัสดิการภาวะผู้น า ตลอดจนการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดขึ้นในองค์การ เพ่ือให้บุคลกรเกิดความพึงพอใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ดังนั้น สิ่งต่อไปนี้ย่อมมีผลกระทบต่อขวัญในการท างานของบุคลากรในองค์การอย่าง
ยิ่ง 
 องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อขวัญในการท างาน 6 ประการ คือ 
 1. ภาวะการเป็นผู้น าในการบริหารของผู้น า 
 2. ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ของเจ้าหน้าที่ 
 3. ความศรัทธา และความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อวัตถุประสงค์ นโยบายของกลุ่ม และองค์การ 
 4. ความเป็นธรรมในการพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ และต าแหน่งหน้าที่ การงาน 
 5. สภาพของการท างาน สะดวกสบาย ล าบาก งานหนัก เหมาะสม เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ 
 6. สุขภาพทางกายและจิตใจของบุคคลในหน่วยงาน แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่หรืออ่อนแอ
ท างานไม่ไหว 
 ส่วน Herzberg กล่าวว่า ปัจจยัจูงในการท างานหรือให้เกิดภาวะพึงพอใจ ได้แก่ ความส าเร็จ การยอมรับ
นับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และความเจริญ ส่วนปัจจัยที่เป็นสุขลักษณะหรือท าให้เกิด
ภาวะไม่พึงพอใจ ได้แก่ นโยบายและการบริหารการควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพการ
ท างาน เงินเดือน ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ฐานะและความม่ันคง 
 ส าหรับโอวาร์ด (Ovard)  ได้แบ่งปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ  
 1. ปัจจัยทางวัตถุ มีความสัมพันธ์กับสภาพของการท างาน ได้แก่ รายได้ การลาหยุดงาน สวัสดิการต่างๆ 
ในหน่วยงาน ความสะดวกสบาย เครื่องมือเครื่องใช้ และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 



 2. ปัจจัยทางด้านมนุษย์ ได้แก่ การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน สภาพทางด้านจิตใจ และร่างกาย กา
ร้องทุกข์ และการตัดสินใจที่มีผลต่อหมู่คณะ เป็นต้น 
 อ านาจ กิติวรรณ  ได้สรุปสาเหตุแห่งความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของคนที่มีต่อบรรยากาศภายในองค์การ
ว่ามีสาเหตุเกิดจากงาน (intrinsic) อันได้แก่ ชนิดของงาน การได้รับความส าเร็จในชีวิตการท างาน การได้มีโอกาส
ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้ประจักษ์ การที่คนเห็นความส าคัญและการได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ส่วนอีก
สาเหตุหนึ่งนั้นมาจากสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ (extrinsic) ได้แก่ค่าจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ภาพการ
ท างาน ระยะเวลาในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน โครงสร้างขององค์การ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
 ดังนั้น เราจะสามารถสังเกตถึงบรรยากาศภายในขององค์การทางการศึกษาว่าจะมีขวัญดีอย่างไร 
 1. การแสดงออกของบุคคลในการสร้างบรรยากาศของหน่วยงานแจ่มใส ร่าเริง 
 2. การด าเนินงานราบรื่น เรียบร้อย ไม่ขัดแย้ง การงานไม่ผิดพลาดความถูกต้องแม่นย า 
 3. การท างานของบุคคลสนุก เพลิดเพลินกับการท างาน ตั้งใจท างาน 
 4. สมาชิกในหน่วยงานช่วยกันเสนอแนะ ช่วยชี้ข้อบกพร่องและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น 
 5 .การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และเสนอทางออกให้อย่างเหมาะสม 
 6. ทุกคนมีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคล และหมู่คณะอย่างเต็ม
ความสามารถ แม้งานนั้นจะเป็นงานที่ยากเร่งด่วนเพียงใด 
 7. ยอมรับการมอบหมายหน้าที่การงานพิเศษท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และภาคภูมิใจ 
 8. แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน สมาชิกในองค์การก็สามารถด ารงสภาพความเป็นปกติสุขได้ 

 ในขณะเดียวกันบรรยากาศอันบอกถึงความมีขวัญก าลังใจต่ าขององค์การนั้น มีดังนี้ 
 1 .มีอาการหวาดกลัว ตื่นกลัว ตกใจต่อข่าว และเหตุการณ์ได้ง่าย 
 2. บรรยากาศซึมเซา เศร้าสร้อย ไม่ร่าเริงแจ่มใส มีอาการมึนชา ตึงเครียด เฉื่อยชา 
 3. การปฏิบัติงานมักมีการขาด ลา มาท างานสายมากผิดปกติ 
 4. การท างานผิดพลาด ไม่แน่นอน ขาดความเชื่อม่ัน ผลงานไม่ดี 
 5. มีการโยกย้าย ลาออกในอัตราที่สูง 
 6. มีการทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่งชิงดี อิจฉาริษยา และมีข้อพิพาทภายในระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
 7. ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงอาการเฉยเมย เย็นชา พยายามหลีกเลี่ยงผู้บังคับบัญชาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 8. มีความก้าวร้าว กระด้างกระเดื่อง ไม่สุภาพ และไม่เชื่อฟัง 
 9. ไม่สนใจต่องานหรือขาดความเอาใจใส่ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 10. หลีกเลี่ยง ท าให้งานเสร็จช้า ไม่ตั้งใจท างาน 
 11. มีการร้องทุกข์ การกล่าวหา และเขียนบัตรสนเทห์มากผิดปกติ 



 12. การแสดงออกทางอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่เล็กน้อย 

 อาการที่แสดงให้เห็นว่าคนมีขวัญและก าลังใจไม่ดี 

 1. มีอาการหวาดผวา ตื่นเต้น ตื่นตระหนกตกใจต่อข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่าย แม้มีเหตุการณ์เล็กๆ 
น้อยๆ ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องใหญ่โต มีข่าวลือนินทาว่าร้ายกันมาก 

 2. มีบรรยากาศซบเซา เศร้าสร้อย บุคคลไม่ค่อยร่าเริงแจ่มใส มักแสดงอาการมึนชา บึงตึงเฉื่อยชา เหงา
หงอยในการปฏิบัติตนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  

 3. มีการขาด การลา การมาท างานสายเพ่ิมขึ้นผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มีปริมาณงานท่ีต้องท า
มาก 

 4. การท างานผิดพลาดไม่แน่นอน เชื่อถือไม่ได้ และมีอาการผิดปกติ 

 5. มีการลาออกหรือโยกย้ายงานในอัตราที่เพ่ิมข้ึนอย่างผิดปกติ 

 6. ขาดความสามัคคีในหน่วยงาน มีการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งชิงดีกัน อิจฉาริษยา กระทบกระทั่งกันใน
ระหว่างบรรดาสมาชิกของหน่วยงาน 

 7. ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเฉยเมย เย็นชาต่อผู้บังคับบัญชา พยายามหลีกเลี่ยงไม่พบหรือเดินสวนกัน ไม่
ค่อยอยากมองหน้าเมื่อพูดด้วย การพูดคุยแบบถามค าตอบค า 

 8. การแสดงอาการแข็งกร้าว กระด้างกระเดื่อง ไม่สุภาพ ไม่เชื่อฟัง 

 9. แสดงความไม่สนใจงาน หรือเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน 

 10. มักแสดงประหนึ่งว่าท างานและมีงานยุ่งตลอดเวลา แต่งานไม่เสร็จสักที งานเสร็จช้า เดินไปเดินมา ไม่
ตั้งใจท างานอย่างจริงจัง 

 11. มีการร้องทุกข์ บัตรสนเทห์มากผิดปกติ 

 12. บุคคลมักแสดงออกทางอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องหยุมหยิม 

 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจจึงต้องพิจารณาจากปัจจัยและองค์ประกอบของขวัญและ
ก าลังใจเป็นส าคัญ อีกทั้งดูจากสภาพของขวัญและก าลังใจโดยทั่วไปว่าในองค์การหรือส านักงานมีผู้บริหารแต่ละ
ระดับรับผิดชอบ โดยอาศัยอาการของพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดจากบุคคลหรือคณะบุคคลมาประกอบการติดสินใจ 
ความเห็นเกี่ยวกับสภาพขวัญและก าลังใจในองค์การ สอดคล้องกันในด้านการแสดงพฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งเป็น
ตัวชี้ให้เห็นสภาพของระดับขวัญในองค์การ เช่น พฤติกรรมในด้านความกระตือรือร้นในการท างาน มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ การเสียสละ ให้ความร่วมมือ เป็นต้น พฤติกรรมของบุคลกรที่แสดงออกในสภาพที่ขวัญและก าลังใจ



ดีและสภาพตรงข้าม เป้าหมายขององค์การสามารถบ่งชี้สภาพของระดับขวัญและก าลังใจในองค์การแต่ละแห่งนั้น 
พิจารณาได้จากพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การเป็นส าคัญ รองลงมาได้แก่ผลผลิตขององค์การนั่นเอง 

ปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจที่ดี 

 เดวิส (Davis) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจ ประกอบด้วย ลักษณะท่าที และบทบาทของ
ผู้บริหารที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ หรือรับผิดชอบ การจัดสภาพการท างาน 
ระบบการวัดผลความส าเร็จในการท างาน ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์หลัก และนโยบายการด าเนินงานของ
องค์การ สุขภาพทั้งกาย และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่มีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดๆ 
เกี่ยวกับศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สิ่งแวดล้อมทางสังคมและอ่ืนๆ การควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ ความพึง
พอใจในผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และรางวัลที่ได้รับในโอกาสที่แสดงความคิดเห็น และการยอมรับฟัง รวมทั้งการ
ให้บ าเหน็จความชอบและการลงโทษที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

 องค์ประกอบที่จะท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
ด้าน คือ หน่วยงานมีวัตถุประสงค์เป็นที่พึงพอใจที่ทุกคนยอมรับ หรือคนท างานมีความพึงพอใจและภูมิใจในงานที่
ตนปฏิบัติหรือไม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างคนปฏิบัติงานหรือไม่ สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับเหมาะสมเพียงใด มีการ
นิเทศงานกันอย่างใกล้ชิด รวดเร็วเพียงพอทั่วถึงเพียงใด สุขภาพกายสุขภาพจิตโดยทั่วไปของคนท างานเป็นอย่างไร 
นอกจากนี้ อ านาจ กิตติวรรณ์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของขวัญและก าลังใจไว้ ดังนี้ ลักษณะท่าทางและบทบาท
ของผู้น า ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ และนโยบาย ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ การให้บ าเหน็จ
รางวัล การเลื่อนข้ัน ต าแหน่ง สภาพของการท างานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 จึงสรุปได้ว่า ขวัญและก าลังใจของบุคลากรในองค์การจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลาย
ด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะยึดเอาสิ่งใดเป็นเกณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาตลอดจนปัจจัยและ
องค์ประกอบของขวัญและก าลังใจที่เห็นว่า เกี่ยวข้องกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบันมาศึกษา 10 องค์ประกอบ 
คือ 
 1. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 2. การปกครองและการบริหารงาน 
 3. การปกครองบังคับบัญชา 
 4. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 5. ความพอใจในงาน 
 6. ความสอดคล้องระหว่างงานกับความถนัด 
 7. ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ 
 8. สถานภาพและการยอมรับนับถือ 
 9. ความเพียงพอในการติดต่อสื่อสาร 



 10. โอกาสความก้าวหน้า 
 ดังนั้น องค์ประกอบหรือปัจจัยของขวัญต่อการท างานในหน่วยงานนั้น ความสัมพันธ์ 2 องค์ประกอบที่เป็น
จุดสุดยอดได้แก่ตัวผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเอง ปัญหาจึงขึ้นอยู่ที่ว่าบทบาทของผู้บริหารที่มีหน้าที่เป็น
ผู้สร้าง และด ารงรักษาขวัญนั้นจะสามารถใช้ภาวะผ้ านของตนให้เกิดภาวะของขวัญและก าลังใจที่ดีได้อย่างไร 
เพราะการเป็นผู้น านั้นเป็นกระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 
นั่นหมายความว่า นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ เทคนิคการบริหารจะต้องเป็นหลักสากลที่ท าให้ผู้อื่นยอมรับ
โดยเฉพาะกระบวนการบริหารสมัยใหม่ กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะตัดสินใจจึง
จะสามารถระดมสรรพก าลังมาช่วยพัฒนาองค์การนั้นได้ ดังนั้น บทบาทของผู้น าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงฐานะ
ของการบริหารในด้านการชี้แนะ กระตุ้น ออกค าสั่ง นิเทศ เพราะสิ่งที่กล่าวมานี้หากเป็นค าชี้แนะ การกระตุ้น หรือ
การออกค าสั่ง และการนิเทศที่ก่อให้เกิดการจูงใจและโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับ ซึ่งไม่ใช่เป็นการบังคับให้บุคลากร
ยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ผู้ปฏิบัติมีความสุขด้วย และจากการวิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan พบว่า 
ความสามารถส่วนตัวของผู้บริหารมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของเขา ซึ่งหมายความว่า ผู้น าที่ได้รับ
ความส าเร็จควรจะเป็นผู้น าที่มีความสามารถด้วย มิได้ขึ้นกับพฤติกรรมที่เขาประพฤติ ในการสั่งงานแก่ลูกน้องแต่
เพียงอย่างเดียว 
แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
 จากค ากล่าวที่ว่า “เจตคติก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ” เราพอจะมองเห็นแนวทางว่าการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจนั้น ควรเริ่มต้นที่การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพการต่างๆ ในองค์การเสียก่อน เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีเจตคติที่ดีแล้วก็ย่อม
ที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุด วิธีการหนึ่ง
ที่ท าได้และเป็นที่นิยามกันคือ การจูงใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สิ่งจูงใจจะเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญ
ต่อการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคคลในหน่วยงาน วิรัตน์  พุ่มจันทร์ ได้เสนอวิธีการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรไว้หลายๆ อย่าง พอสรุปได้ว่า 
 1. การสร้างขวัญหรือบ ารุงขวัญให้บังเกิดขึ้นอย่างจริงจัง ควรสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน โดยการจัดให้
มีการส ารวจทัศนคติเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบปัญหา และด าเนินการปรุงปรุงแก้ไขได้ถูกจุด 
 2. ก าหนดมาตรฐานและสร้างเครื่องมือวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น จัดระบบการประเมินผลงาน 
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน การสับเปลี่ยนโยกย้าย แล้วด าเนินการให้เป็นไปตามระบบ
ระเบียบนั้นอย่างเป็นธรรม เพ่ือป้องกันความล าเอียงและข้อครหา อันจะเป็นทางน าไปสู่การเสื่อมขวัญในการ
ปฏิบัติงานในองค์การได้ 
 3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ท างานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ หรือระบายความอัดอ้ันตันใจ
ของเขาได้บ้าง เพราะการงานในคนหมู่มากมักมีปัญหาเกิดข้ึนเสมอ จึงควรละเว้นการกระท าในลักษณะเผด็จการ 
เพราะนอกจากจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือได้รับการปฏิบัติในสิ่งที่



เป็นความคับข้องใจ แล้วผลงานที่ได้ยังไม่ทรงคุณค่าในทางบริหาร และไม่ก่อประโยชน์อนุกูลแก่ ขวัญและก าลังใจ
ของผู้ร่วมงานด้วย 
 4. ผู้บังคับบัญชาควรท าตัวเป็นที่ปรึกษาหารือที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน ดังที่
เรียกว่า counseling service คือ ช่วยชี้ทางแก้ปัญหาในการปรับปรุงตัวเอง 
 5. ควรมีการชมเชยให้รางวัล แต่ต้องท าด้วยใจจริงและระมัดระวังมิให้เหลิง การชมเชย การให้รางวัลจะท า
ให้เกิดแรงจูงใจ 
 6. สร้างบรรยากาศการท างานให้ทุกคนมีความหวัง มีโอกาสก้าวหน้า รู้อนาคตของตนเอง เปิดโอกาสให้
แสวงหาความก้าวหน้า อย่ากีดกันเป็นอันขาด 
 7. ให้โอกาสอันเท่าเทียมกันในอันที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามส่วนสัดแห่งผลการปฏิบัติงานและ
ความสามารถ 
 8. ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี มีน้ าใจ เมตตากรุณา ให้ความอบอุ่นใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา มิใช่วางตัวเป็นนาย ให้ความสนใจแก่สภาวะการท างานด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
 9. พึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะขวัญเป็น
สภาพของจิต จิตใจกับร่างกายเป็นของคู่กัน อย่างใดอย่างหนึ่งเสื่อมย่อมมีผลกระทบถึงกัน 
 10. ความพึงพอใจในงานที่ท า ขวัญก าลังใจเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกพอใจในงานที่ท างาน ที่จะมอบหมายให้
คนๆ หนึ่งท านั้น จึงควรเป็นงานที่เขาพอใจ เพื่อจะได้ผลิตผลที่ดี มีคุณภาพ อันเป็นวิธีการจูงใจที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 
 11. ความเป็นหน่วยหนึ่งของงานในองค์การหนึ่งๆ ย่อมมีกลุ่มสังคมย่อยๆ เกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานย่อม
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม การได้รับการยกย่องนับถือจากพวก
เดียวกันจะท าให้เขามีขวัญดีขึ้น ส่งผลถึงขวัญของกลุ่มและขวัญโดยส่วนรวมขององค์การทั้งองค์การได้ 
 12. สัมพันธภาพของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นสิ่งจูงใจท าให้เกิดขวัญดีขึ้นนั้น ควรตั้งอยู่บน
ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ไม่พึงเห็นลูกน้องเป็นเครื่องจักร คอยกวดขัน จับผิด บังคับ ลงโทษ หน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา คือ จะต้องหาทางจูงใจให้เกิดการท างานด้วยความสมัครใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง วิธีที่จะช่วยได้
มาก เมื่อมอบหมายงานให้ท าแล้ว ควรปล่อยให้เขามีอิสระในการท างาน ไม่ควรจู้จี้จนเกินไป เพราะจะเกิด
ความรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ความคิดท างานนั้นด้วยตนเอง ไม่มีความภูมิใจในผลงานนั้น หน้าที่ผู้บังคับบัญชา คือ ให้ค า
ปรึกษาหารือหรือแก้ปัญหาเมื่อเขาต้องการ 
 13. ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อถือ การโลเล ขาดความม่ันใจ ย่อม
ท าให้ผู้ร่วมงานพลอยเรรวน ขาดความมั่นใจตามไปด้วย 
 14. การจัดสวัสดิการที่ดี หมายถึง ให้ประโยชน์เกื้อกูลนอกเหนือไปจากเงินเดือน ค่าจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ในการจูงใจอยู่แล้ว การให้สวัสดิการจะช่วยให้การปฏิบัติงานให้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 15. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จากการทดลองของเมโยที่กล่าวมาแล้ว สิ่งแวดล้อมในการท างานทาง
กายมิใช่สิ่งเดียวที่ท าให้เกิดขวัญดี แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีความส าคัญเพราะคนงานก็ต้องการความสะดวกสบายในการ



ท างานด้วยกันทั้งนั้น การส ารวจดูสภาพแวดล้อมในการท างานต่างๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สถานที่
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทดี ตลอดจนการป้องกันซ่อมแซมสิ่งอันจะก่อให้เกิดอันตราย ระหว่างปฏิบัติงาน 
จะช่วยให้ขวัญของผู้ปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าที่จะปล่อยให้สภาพการท างานเป็นไปอย่างหย่อนยาน ไม่มีการปรับปรุง 
 ส าหรับลักษณะการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษานั้น นิยมใช้วิธีการที่
เป็นสิ่งจูงใจเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ นอกจาจะก าหนดเอาการน าขวัญและก าลังใจเป็นแนวทางหลักหนึ่งใน 7 แนวทาง การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2530 – 2534 ก็ยังถือหลักว่า “เจตคติและการจูงใจก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ” โดยได้แบ่งสิ่งจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สิ่งจูงใจที่องค์การจัดไว้หรือก าหนดไว้เป็นหลักส าหรับทุกๆ คนหรือเป็นการทั่วไป เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูล นโยบายและระบบบริหารงาน สภาพการท างาน เป็นต้น สิ่งจูงใจประเภทนี้หาก
พิจารณาแล้วจะเห็นว่าใกล้เคียงกับ “ปัจจัยสุขอนามัย” ตามทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์สเบิร์ก เป็นปัจจัยที่จ าเป็นที่
ขาดไม่ได้ ต้องจัดไว้เป็นหลักทั่วไป 
 2. สิ่งที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารเสริมสร้างให้มีข้ึนในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เช่น การปกครองบังคับ
บัญชา การมอบหมายงาน การยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นต้น ซึ่งตามทฤษฎีของเฮอร์สเบิร์ก 
จัดอยู่ใน “ปัจจัยจูงใจ” ซึ่งปจัจัยประเภทนี้จะสนองความต้องการของบุคคลในแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของข้าราชการครูนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ  
 1. การสร้างขวัญและก าลังใจโดยระบบราชการ เช่น ระบบเงินเดือน ระบบสวัสดิการ หรือประโยชน์
เกื้อกูลต่างๆ นโยบายและระบบบริหาร สภาพการท างาน เป็นต้น 
 2. การสร้างขวัญและก าลังใจโดยผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน เช่น การใช้เทคนิคการปกครองบังคับบัญชา 
ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการบริหาร การสร้างบรรยากาศในการบริหาร หรือการสร้างทีมงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดส าหรับผู้บังคับบัญชา ที่จะเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 1. ในความคิดเห็นของท่าน ท่านจะสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนในองค์การได้อย่างไร 
 2. เทคนิควิธีการต าหนิลูกน้องควรเป็นเช่นไร จงยกตัวอย่าง 
 3. ลูกน้องต้องการอะไรจากท่าน 
 4. “ผู้น าที่ดีจะท างานโดยผ่านคนอ่ืนให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ไม่ใช่ตัวเองท าโดยตรง” ท่านเห็นด้วยกับค า
กล่าวนี้หรือไม่ จงอธิบาย 
 5. ถ้าท่านคิดว่าทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการท างานอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องให้ขวัญก าลังใจ ท่านคิดว่า ท่าน
คิดถูกต้องหรือไม่ และถ้าท่านคิดว่าการสร้างขวัญก าลังใจเป็นสิ่งจ าเป็น ท่านจะมีวิธีสร้างขวัญก าลังใจให้ลูกน้องของ
ท่านอย่างไร 
 6. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าบรรยากาศการท างานในองค์กรของท่านลดลง ขาดความกระตือรือร้น ท่าน
จะมีวิธีสร้างบรรยากาศให้องค์กรเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ สนุกสนาน ก่อให้เกิดความสามัคคีได้อย่างไร 
  
  
 
 
 

 

 



สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ร่มรื่นของส านักงาน เป็นแรงเสริมและแรงจูงใจ มีขวัญก าลังใจ 
ในการท างานของบุคลากรท างานอย่างเต็มที่ และเต็มใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 จะมอบของขวัญพร้อม
อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน เปน็ประจ าทุกเดือน  

(สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มคี่ายิ่ง ส าหรับบุคลากร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

1. นายสุชาติ  พุทธลา  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2. นายเอกศักดิ์  จันทะกา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล 

1. นางรวิภา  กตารัตน์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดช  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. นางปราณี ภัทราบุญญากุล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวธิชาภัสร์ วันทายุทธ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
5. นางสาวสุรัตน์ เสนาฤทธิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางสาวมยุรี ทบภักดิ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นายรัตนชัย ทับมะโรง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8. นายรุจนันท์  กตารัตน์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นายชัยยะ จะรัมย์   พนักงานราชการ 

 

ผู้ออกแบบปก 

นายชัยยะ จะรัมย์   พนักงานราชการ 
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