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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขการประเมินผลงานพนักงานครแูละบุคลากรทางการศกึษาเทศบาล 
เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

------------------------------------------------ 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17(5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบญัญัติระเบยีบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 1 (4) ขอ 5 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงนิเดือน ลงวนัที ่22 พฤศจิกายน 2544 และ ขอ 5 ของประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย  
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงนิเดือน (เพิม่เติม) ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2547  คณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุคร้ังที ่9 /2549 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2549  ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงการกาํหนด
ตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานกัการศึกษา รองผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และ
นักวิชาการวฒันธรรม ออกจากระบบวทิยฐานมาใชระบบจาํแนกตาํแหนง(พีซี) และจัดทาํประกาศหลกัเกณฑที่เกีย่วของ 

เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลดงักลาว จงึใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล เร่ือง หลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารงตาํแหนง
และระดับที่สูงขึ้น  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และยกเลิกขอความใน ขอ 2 (5) (6) ขอ 7 ขอ 8 ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวนัที ่22 กรกฎาคม
2547 และใหกาํหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมนิผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพือ่ใหมี
หรือเลือ่นวทิยฐานะไว  ดังตอไปนี ้

1. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะครูชํานาญการ 
  1.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มีดังนี ้
        1) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 4 ปสําหรับผูมีวุฒปิริญญา
โท และ 2 ปสําหรับผูมวีุฒปิริญญาเอก นับถึงวนัทีย่ืน่คําขอหรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท.เทียบเทา 
        2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่าํของอนัดับ คศ.2 
        3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่             
ในตําแหนงนัน้ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 
  1.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้

      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   
            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป  
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  1.3 ผูที่ยืน่คําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมนิ 3 ดาน ดังนี ้
        1.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
                 - การมีวนิัย 
                 - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
                 - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
                 - ความรักและศรทัธาในวิชาชพี 
                 - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
        1.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
                 1) สมรรถนะหลกั 
                      - การมุงผลสมัฤทธิ ์
                      - การบริการทีดี่   
                      - การพฒันาตนเอง 
                      - การทํางานเปนทมี 
                 2) สมรรถนะประจําสายงาน 
                     - การออกแบบการเรียนรู 
                     - การพัฒนาผูเรียน 
                     - การบริหารจดัการชั้นเรียน 

      1.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก                    
               - การจัดการเรียนรู 

                            - การพัฒนาวิชาการ 
                            - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
       การประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ใหพจิารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสาร 
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีท่ี่ผูยืน่คําขอรับการประเมนิเสนอ 

1.4 เกณฑการตัดสิน 
        ผูที่ผานเกณฑการประเมนิตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทัง้ 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 
  1.5 วิธีการดําเนินการ 
         1) ใหพนกังานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคาํขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอรบัการ
ประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมนิทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน 
หรือระหวางวนัที ่1 – 31 ตุลาคม   
         2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมนิใหเปนไปตามที ่
ก.ท.กําหนด 
         3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชพี ดานคณุภาพการปฏบัิติงานและดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
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                                     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศกึษาหรือหวัหนาสวนราชการ             
ดานการศึกษาของเทศบาล 
                                     - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยื่นคําขอรับการประเมนิ 
                                     - พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครู ที่มีวทิยฐานะไมตํ่ากวาครูชํานาญการ  
                                        ทั้งนี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             
พิจารณาตามความจาํเปนและเหมาะสม 
         4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมนิใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน 
หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทกุดาน พรอมบันทกึขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน               
จุดที่ควรพฒันาในเรื่องที่ประเมินของผูยืน่คําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ  
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป  

5)  เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตามแบบ
รายงานสรุปผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมี
หรือเลือ่นวทิยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพจิารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอนัสิน้สุด ทั้งนี ้กอนเสนอขอความเหน็ชอบ 
ก.ท.จ. ใหสํานกังาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยืน่คําขอรับการประเมินและการดําเนนิการประเมินใหเปนไป
ตามที ่ก.ท. กาํหนด 

1.6 การแตงตัง้  
ใหนายกเทศมนตรีโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. ออกคําสัง่แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผานการ

ประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชาํนาญการ และใหไดรับเงินวทิยฐานะครูชาํนาญการ โดยกําหนดวนัที่มีผลดังนี ้
 - ผูทีย่ื่นคาํขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ใหมีผลนบัต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม

ของปที่ยืน่ขอ 
 - ผูทีย่ื่นคาํขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ใหมผีลนับต้ังแตวันที ่1 พฤศจิกายน

ของปที่ยืน่ขอ 
 - กรณีผูที่ไมผานการประเมนิตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 

ทั้งนี ้ ผูทีย่ืน่คําขอรับการประเมนิในเดือนเมษายน จะยืน่คําขอรับการประเมนิใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป 
และผูที่ยืน่คาํขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคาํขอรับการประเมินใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 
                              1.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 

     ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต         
วันออกคาํสั่ง 

2. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการ 
  2.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี ้
        1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท.เทียบเทา 
อยางใดอยางหนึง่หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 
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       2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่าํของอนัดับ คศ.2 
       3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรบัผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

2.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป  
  2.3 ผูยื่นคาํขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
        2.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
                 - การมีวนิัย 
                 - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
                 - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
                 - ความรักและศรทัธาในวิชาชพี 
                 - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
       2.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
               1) สมรรถนะหลัก 
                    - การมุงผลสมัฤทธิ ์
                    - การบริการที่ดี   
                    - การพัฒนาตนเอง 
                    - การทาํงานเปนทีม 
               2) สมรรถนะประจาํสายงาน 
                    - การวิเคราะหและสังเคราะห 
                    - การสื่อสารและการจงูใจ 
                    - การพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
                    - การมีวิสัยทัศน          
       2.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่โดยพิจารณาจาก                        
                                       - งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย  
                           - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
                  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง และ
เอกสาร รายงานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาทีท่ี่ผูยืน่คําขอรับการประเมินเสนอ 

2.4 เกณฑการตัดสิน 
      ผูที่ผานเกณฑการประเมนิตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 
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2.5 วิธีการดําเนินการ 
                               1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคขอรับการประเมินยืน่คําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอรับการ
ประเมินตามแบบเสนอขอรับการประเมนิทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน 
หรือระหวางวนัที ่1 – 31 ตุลาคม   
        2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมนิใหเปนไปตามที ่
ก.ท. กําหนด 
        3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชพี ดานคณุภาพการปฏบัิติงานและดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
     - ผูทรงคุณวฒุทิี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา  
                                     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศกึษาหรือหวัหนาสวนราชการ          
ดานการศึกษาของเทศบาล 
                                      - ผูอํานวยการสถานศกึษาของผูยื่นคาํขอรับการประเมนิ 
                                     ทั้งนี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.               
พิจารณาตามความจาํเปน และเหมาะสม 
         4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมนิใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน 
หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทกุดาน พรอมบันทกึขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน               
จุดที่ควรพฒันาในเรื่องที่ประเมินของผูยืน่คําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ  
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป  

5)  เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตามแบบ
รายงานสรุปผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมี
หรือเลือ่นวทิยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพจิารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอนัสิน้สุด ทั้งนี ้กอนเสนอขอความเหน็ชอบ 
ก.ท.จ. ใหสํานกังาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยืน่ขอรับการประเมินและการดําเนนิการประเมินใหเปนไป
ตามที ่ก.ท. กาํหนด 

2.6 การแตงตัง้  
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีผ่านการประเมินตามมติ ก.ท.จ.ใหมี

หรือเลื่อนวทิยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการ และใหไดรับเงินวทิยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการ โดยกําหนด
วันที่มีผล  ดังนี ้

- ผูที่ยืน่คําขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ใหมีผลนบัต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 
ของปที่ยืน่ขอ 

- ผูที่ยืน่คําขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ใหมผีลนับต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
ของปที่ยืน่ขอ 
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- กรณีผูที่ไมผานการประเมนิตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
ทั้งนี ้ ผูทีย่ื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับ
การประเมนิในเดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 
                        2.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

3. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
  3.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี ้
         1) ดํารงตาํแหนงผูอํานวยการสถานศกึษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท. เทียบเทา 
อยางใดอยางหนึง่หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 1 ป นบัถึงวนัที่ยืน่คําขอ 
         2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.2 
         3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่             
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

3.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป  
  3.3 ผูยื่นคาํขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
        3.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
                 - การมีวนิัย 
                 - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
                 - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
                 - ความรักและศรทัธาในวิชาชพี 
                 - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
       3.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
               1) สมรรถนะหลัก 
                   - การมุงผลสมัฤทธิ ์
                   - การบริการที่ดี   
                   - การพัฒนาตนเอง 
                   - การทาํงานเปนทีม 
              2) สมรรถนะประจําสายงาน 
                   - การวิเคราะหและสังเคราะห 
                   - การสื่อสารและการจงูใจ 
                   - การพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
                    - การมีวิสัยทัศน  
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      3.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่โดยพิจารณาจาก                        
                                      - งานบรหิารสถานศึกษา  
                           - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
                 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ใหพจิารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสาร 
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีท่ี่ผูขอรับการประเมินเสนอ 

3.4 เกณฑการตัดสิน 
     ผูที่ผานเกณฑการประเมนิตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทัง้ 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 
3.5 วิธีการดําเนินการ 

                               1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยืน่คําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอตาม
แบบเสนอขอรับการประเมนิทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายนหรือระหวาง
วันที ่1 – 31 ตุลาคม   
        2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมนิใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
        3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชพี ดานคณุภาพการปฏบัิติงานและดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
   - ผูทรงคุณวฒุทิี่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา  
                                     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศกึษาหรือหวัหนาสวนราชการดาน
การศึกษาของเทศบาล 
                                      - ผูอํานวยการสถานศกึษาที่มวีทิยฐานะไมตํ่ากวาผูอํานวยการชํานาญการ  
                                     ทั้งนี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.               
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
         4) ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมนิใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน 
หรือวันที่ 31 ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมินใหครบทกุดาน พรอมบันทกึขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน               
จุดที่ควรพฒันาในเรื่องที่ประเมินของผูยืน่คําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ 
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป  

5)  เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหเทศบาลนําผลการประเมินตามแบบ
รายงานสรุปผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมี
หรือเลือ่นวทิยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพจิารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอนัสิน้สุด ทั้งนี ้กอนเสนอขอความเหน็ชอบ 
ก.ท.จ. ใหสํานกังาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยืน่คําขอรับการประเมินและการดําเนนิการประเมินใหเปนไป
ตามที ่ก.ท. กาํหนด 

3.6 การแตงตัง้  
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งพนกังานครูเทศบาลทีผ่านการประเมินตามมต ิก.ท.จ.ใหมหีรือ

เลื่อนวทิยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงนิวิทยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการ โดยกาํหนดวนัที่มผีล  ดังนี ้
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- ผูที่ยืน่คําขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ใหมีผลนบัต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 
ของปที่ยืน่ขอ 

- ผูที่ยืน่คําขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ใหมผีลนับต้ังแตวันที ่1 พฤศจิกายน
ของปที่ยืน่ขอ 

- กรณีผูที่ไมผานการประเมนิตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
ทั้งนี้  ผูทีย่ื่นคาํขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคาํขอรับ
การประเมนิในเดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 
                        3.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                              ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทาํการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

4. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
  4.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี ้
        1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกหรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท. เทยีบเทาอยางใดอยางหนึง่หรือ
รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยืน่คําขอ 
       2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่าํของอนัดับ คศ.2 
       3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรบัผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่             
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

4.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป  
  4.3 ผูยื่นคาํขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
        4.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
                 - การมีวนิัย 
                 - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
                 - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
                 - ความรักและศรทัธาในวิชาชพี 
                 - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
       4.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
                1) สมรรถนะหลัก 
                     - การมุงผลสัมฤทธิ ์
                     - การบริการทีดี่   
                     - การพัฒนาตนเอง 
                     - การทํางานเปนทีม 
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               2) สมรรถนะประจาํสายงาน 
                    - การวิเคราะหและสังเคราะห 
                    - การสื่อสารและการจงูใจ 
                    - การพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
                    - การมีวิสัยทัศน     
           4.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่โดยพิจารณาจาก                        
                                      - งานการนิเทศ  
               - งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
                          - ผลที่เกิดกบัครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 
                 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ใหพจิารณาจากการปฏิบัติจริง และเอกสาร 
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีท่ี่ผูขอรับการประเมินเสนอ 

4.4 เกณฑการตัดสิน 
      ผูที่ผานเกณฑการประเมนิตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 65 
4.5 วิธีการดําเนินการ 

                              1) ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยืน่คําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอตาม
แบบเสนอขอรับการประเมนิทายหลักเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายนหรือระหวาง
วันที ่1 – 31 ตุลาคม   
       2) ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมนิใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
       3) ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชพี ดานคณุภาพการปฏบัิติงานและดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
                                     - ผูทรงคุณวุฒทิางดานการศึกษาจากมหาวทิยาลยัของรัฐ 
                                     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศกึษาหรือหวัหนาสวนราชการดาน
การศึกษาของเทศบาล 
                                     - ศึกษานิเทศกทีม่ีวิทยฐานะไมตํ่ากวาศึกษานิเทศกชํานาญการ    
                                     ทัง้นี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.               
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
       4) ใหคณะกรรมการดําเนนิการประเมนิใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือ
วันที่ 31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี โดยใหประเมนิใหครบทุกดาน พรอมบันทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน               
จุดที่ควรพฒันาในเรื่องที่ประเมินของผูยืน่คําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ 
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาตอไป  

5)  เมือ่คณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหเทศบาลนาํผลการประเมนิตามแบบรายงาน
สรุปผลการประเมินทายหลกัเกณฑ เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบผูที่ผานเกณฑการประเมินใหมหีรือเลื่อน 
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วิทยฐานะตามที่เสนอขอ และผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. ถือเปนอนัสิน้สุด ทั้งนี ้กอนเสนอขอความเหน็ชอบ ก.ท.จ.           
ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามที ่
ก.ท. กําหนด 

4.6 การแตงตัง้  
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งพนกังานครูเทศบาลทีผ่านการประเมินตามมต ิก.ท.จ.ใหมหีรือ

เลื่อนวทิยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ และใหไดรับเงนิวิทยฐานะศึกษานเิทศกชาํนาญการ โดยกาํหนดวนัที่มีผล  ดังนี ้
- ผูที่ยืน่คําขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ใหมีผลนบัต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 

ของปที่ยืน่ขอ 
- ผูที่ยืน่คําขอรับการประเมนิระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ใหมผีลนับต้ังแตวันที ่1 พฤศจิกายน

ของปที่ยืน่ขอ 
- กรณีผูที่ไมผานการประเมนิตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 

ทั้งนี ้ ผูทีย่ื่นคําขอรับการประเมินในเดือนเมษายน จะยื่นคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป และผูที่ยื่นคําขอรับ
การประเมนิในเดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 
                        4.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                              ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทาํการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

5. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
  5.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน มีดังนี ้
        1) ดํารงตาํแหนงครทูี่มวีทิยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท.เทียบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยืน่คําขอ 
        2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่าํของอนัดับ คศ.3 
        3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่             
ในตําแหนงนัน้ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

5.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป  
  5.3 ผูยื่นคาํขอรับการประเมิน  ตองผานการประเมนิ 3 ดาน ดังนี ้
         5.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
                   - การมีวนิัย 
                   - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
                   - การดํารงชวีิตอยางเหมาะสม 
                   - ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
                   - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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           5.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
                   1) สมรรถนะหลกั 
                       - การมุงผลสมัฤทธิ ์
                      - การบริการทีดี่   
                      - การพฒันาตนเอง 
                      - การทํางานเปนทมี 
                  2) สมรรถนะประจําสายงาน 
                      - การออกแบบการเรียนรู 
                      - การพฒันาผูเรียน 
                      - การบริหารจดัการชั้นเรียน 
          5.3.3 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน โดยพจิารณาจาก                   

    1) ผลการปฏิบัติงาน 
                       - การจัดการเรียนรู 
                       - การพฒันาวชิาการ 
                       - ผลที่เกิดกับผูเรียน 

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่         
ผูยื่นคําขอรับการประเมนิเสนอ และอาจพจิารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                             2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
          การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวชิาการและ            
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท.จ.               
แจงมติคณะกรรมการประเมนิ แลวใหนาํเสนอคณะกรรมการประเมนิชดุเดิมพิจารณา 
  5.4 เกณฑการตัดสิน  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
        5.4.1 ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีและดานคุณภาพการปฏิบัติงาน               
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 
        5.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจากกรรมการ              
แตละคน ดังนี ้
                  - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
                  - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
                  - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
                    ทัง้นี ้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท             
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
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5.5 วิธีการดําเนินการ 
                               5.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยืน่คาํขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคาํขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
         5.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
         5.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 
                   1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
                                              - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
                                              - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยืน่ขอรับการประเมิน 
                                              - พนกังานครูเทศบาลทีม่วีิทยฐานะไมตํ่ากวาครูชํานาญการพิเศษ  
                                                ทั้งนี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ  

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 

 2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
          - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มคีวามรู ความสามารถ 

และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที ่ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        5.5.4 ใหคณะกรรมการประเมนิบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกบัจุดเดน จุดทีค่วรพัฒนาในเรื่องทีป่ระเมนิ
ของผูยื่นคาํขอรับการประเมนิไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลกัเกณฑ เพื่อประโยชนในการสงเสริม
และพัฒนาตอไป 
        5.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมินดาน
คุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน นบัต้ังแตวันที ่30 เมษายน หรือวนัที่ 31 
ตุลาคม ของปนั้นๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจาก         
การปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
         5.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคณุสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนนิการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนาํสงคณะกรรมการประเมิน
ตามที ่ก.ท. กาํหนด 
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         5.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท.จ.พิจารณา
ใหความเห็นชอบผูที่ยืน่คําขอรับการประเมินทีม่ีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมหีรือเลื่อนวทิยฐานะตามที่
เสนอขอ 

5.6 การแตงตัง้ 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ ก.ท.จ.         

ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ โดยใหมีผลไมกอนวนัที ่
ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ  หรือหากมกีารปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการทีป่รับปรุงสมบรูณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

5.7 การพฒันากอนแตงตัง้ใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะ 
      ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนนิการพัฒนาผูทีจ่ะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือ

เลื่อนเปนวทิยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ  ตามหลกัสูตรและวิธีการที ่ก.ท.กําหนดทายหลกัเกณฑ   
      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ

หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
                       5.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                              ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทาํการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

6. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ 
6.1 คุณสมบัติของผูที่จะยืน่คําขอรับการประเมิน  มีดังนี ้
      1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มวีทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ  

หรือดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท. เทยีบเทา อยางใดอยางหนึง่หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถงึวันที่ยืน่คําขอ 
       1.2 ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.3 
       1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

6.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
   6.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน  ตองผานการประเมนิ 3 ดาน ดังนี ้
         6.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
       - การมวีินัย 
       - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
       - การดํารงชีวติอยางเหมาะสม 
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       - ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ 
       - ความรับผิดชอบในวิชาชพี 
      6.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
   1) สมรรถนะหลัก 
        - การมุงผลสัมฤทธิ ์
        - การบริการที่ดี 
        - การพัฒนาตนเอง 
        - การทํางานเปนทีม 
              2) สมรรถนะประจําสายงาน 
       - การวิเคราะหและสังเคราะห 
       - การสื่อสารและการจูงใจ 
       - การพฒันาศักยภาพบุคลากร 
       - การมวีิสัยทัศน 
     6.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่โดยพิจารณาจาก          
              1) ผลการปฏิบัติงาน 
        - งานบรหิารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
        - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 

        การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่           
ผูยื่นคําขอรับการประเมนิเสนอและอาจพจิารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
              2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
                  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจให           
ผูยื่นคาํขอรับการประเมนินาํเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมนิเหน็สมควรใหปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการใหผูยื่นคาํขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติ
คณะกรรมการประเมินแลวใหนาํเสนอคณะกรรมการชดุเดิมพิจารณา  
  6.4. เกณฑการตัดสิน  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
         6.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 
         6.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
          - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
        - ผลงานทางวชิาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
        - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
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                     ทั้งนี ้ผูที่ผานการประเมินในขอ 6.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

6.5 วิธีการดําเนินการ 
                               6.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยืน่คาํขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคาํขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
         6.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
         6.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 
                   1) คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

         - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
                                              - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
                                              - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยืน่ขอรับการประเมิน 
                                        ทั้งนี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ   

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 

     2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
          - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มคีวามรู ความสามารถ 

และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
        6.5.4 ใหคณะกรรมการประเมนิบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกบัจุดเดน จุดทีค่วรพัฒนาในเรื่องทีป่ระเมนิ
ของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมินทายหลกัเกณฑ เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมและพฒันาตอไป 
        6.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือวันที ่
31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรบัการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
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         6.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและดําเนินการประเมิน
ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนาํสงคณะกรรมการประเมนิตามที ่
ก.ท. กําหนด 
         6.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท.จ. พจิารณา
ใหความเหน็ชอบผูที่ยืน่คําขอรับการประเมินทีม่ีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมหีรือเลื่อนวทิยฐานะตามที่
เสนอขอ 

6.6 การแตงตัง้ 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมนิตามมต ิก.ท.จ.ใหมี

หรือเลื่อนวทิยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ และใหไดรับเงนิวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โดยใหมีผลไมกอนวนัที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีค่รบถวน ถูกตอง สมบูรณ  หรือหากมกีารปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

6.7 การพฒันากอนแตงตัง้ใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะ 
      ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนนิการพัฒนาผูทีจ่ะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือ

เลื่อนเปนวทิยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ  ตามหลกัสูตรและวิธีการที ่ก.ท. กําหนดทายหลกัเกณฑ   
      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ

หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
                        6.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                              ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทาํการนบัต้ังแตวันออกคําสั่ง 

7. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
7.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มีดังนี ้
      1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศกึษาที่มวีิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  

หรือดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันทีย่ื่นคําขอ 
        2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่าํของอนัดับ คศ.3 
        3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

7.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
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  7.3 ผูยื่นคาํขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
         7.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
       - การมวีินัย 
       - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
       - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
       - ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ 
       - ความรับผิดชอบในวิชาชพี 
          7.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
        1) สมรรถนะหลกั 
            - การมุงผลสัมฤทธิ ์
            - การบริการที่ดี 
            - การพฒันาตนเอง 
            - การทาํงานเปนทีม 
                   2) สมรรถนะประจําสายงาน 
            - การวิเคราะหและสังเคราะห 
            - การสื่อสารและการจูงใจ 
            - การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
            - การมีวิสัยทัศน  
          7.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่โดยพิจารณาจาก          
                  1) ผลการปฏิบัติงาน 
            - งานวชิาการ  
            - งานบริหารแผนและงบประมาณ  
            - งานบริหารงานบุคคล 
            - งานบริหารทัว่ไป 
            - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 

   การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานการปฏิบัติงานที่          
ผูยื่นคําขอรับการประเมนิเสนอและอาจพจิารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                   2) ผลงานทางวชิาการไมนอยกวา 1 รายการ 

การประเมนิผลงานทางวิชาการใหประเมนิจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ          
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให 
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท.จ. 
แจงมติคณะกรรมการประเมนิแลวใหนําเสนอคณะกรรมการประเมนิชดุเดิมพิจารณา 
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  7.4 เกณฑการตัดสิน  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
         7.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 
         7.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
          - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
        - ผลงานทางวชิาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
        - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
              ทั้งนี ้ผูที่ผานการประเมินในขอ 7.4.2 จะตองมีผลการประเมนิผานเกณฑเปนเอกฉนัท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

7.5 วิธีการดําเนินการ 
                               7.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยืน่คาํขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคาํขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
         7.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
         7.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 

    1) คณะกรรมการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

        - ผูทรงคณุวุฒิทีม่ีความรูความสามารถทางดานการศึกษา  
        - ผูอํานวยการสาํนักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ

ดานการศกึษาของเทศบาล 
        - ผูอํานวยการสถานศกึษา ทีม่ีวทิยฐานะไมตํ่ากวาผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ 
   ทัง้นี ้ ใหต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  
กรณีที่มีเหตผุลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             

พิจารณาไดตามความเหมาะสม  
     2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ จาํนวน 3 คน ประกอบดวย  
         - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มคีวามรู ความสามารถ 

และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที ่ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมกีรรมการประเมิน 3 คน   
        7.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
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        7.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือวันที ่
31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
         7.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคณุสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนนิการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการ
ประเมินตามที ่ก.ท. กาํหนด 
         7.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท.จ. พจิารณา
ใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 

7.6 การแตงตัง้ 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งแตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมินตามมติ ก.ท.จ.ใหมี

หรือเลื่อนวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ โดยใหมี
ผลไมกอนวนัที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ  หรือหากมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

7.7 การพฒันากอนแตงตัง้ใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะ 
      ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือเลือ่น

เปนวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ  ตามหลกัสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลกัเกณฑ   
      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ

หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
                        7.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                              ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทาํการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

8. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
8.1 คุณสมบัติของผูที่จะยืน่คําขอรับการประเมิน มีดังนี ้
      1) ดํารงตําแหนงศึกษานเิทศกที่มีวทิยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการ หรือดํารงตาํแหนงอื่น 

ที ่ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยืน่คําขอ 
        2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่าํของอนัดับ คศ.3 
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        3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

8.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
      1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

            2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
  8.3 ผูยื่นคาํขอรบัการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
         8.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยพิจารณาจาก 
       - การมวีินัย 
       - การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
       - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
       - ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ 
       - ความรับผิดชอบในวิชาชพี 
       8.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
   1) สมรรถนะหลัก 
         - การมุงผลสัมฤทธิ ์
         - การบริการที่ดี 
         - การพฒันาตนเอง 
         - การทาํงานเปนทีม 
               2) สมรรถนะประจาํสายงาน 
         - การวิเคราะหและสงัเคราะห 
         - การสื่อสารและการจูงใจ 
         - การพฒันาศักยภาพบคุลากร 
         - การมีวิสัยทัศน  
       8.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่โดยพิจารณาจาก          
               1) ผลการปฏิบัติงาน 
         - งานการนิเทศ 
         - งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
         - การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
         - ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

         การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู
ยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพจิารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
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               2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
     การประเมนิผลงานทางวชิาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวชิาการและอาจใหผู

ยื่นคําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเหน็สมควรใหปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการใหผูยื่นคาํขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. แจงมติ 
แลวใหนาํเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา  
  8.4 เกณฑการตัดสิน  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
         8.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน           
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 70 
         8.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
          - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
        - ผลงานทางวชิาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 
        - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
                     ทั้งนี ้ผูที่ผานการประเมินในขอ 8.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

8.5 วิธีการดําเนินการ 
                               8.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยืน่คาํขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคาํขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
         8.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
         8.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 

    1) คณะกรรมการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

         - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
         - ผูอํานวยการสาํนกัการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศกึษาหรอืหวัหนาสวนราชการ

ดานการศกึษาของเทศบาล  
         - ศึกษานิเทศก ที่มีวทิยฐานะไมตํ่ากวาศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
           ทั้งนี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ   
กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             

พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
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      2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่จํานวน 3 คน ประกอบดวย  
          - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มคีวามรู ความสามารถ 

และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        8.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพฒันาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
        8.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือวันที ่
31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
         8.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคณุสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนนิการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการ
ประเมินตามที ่ก.ท. กาํหนด 
         8.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท.จ. พจิารณา
ใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 

8.6 การแตงตัง้ 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมนิตามมต ิก.ท.จ.ใหมี

หรือเลื่อนวทิยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ โดยให
มีผลไมกอนวนัที ่ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถกูตอง สมบูรณ  หรือหากมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

8.7 การพฒันากอนแตงตัง้ใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะ 
      ให  ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือเลือ่น

เปนวทิยฐานะศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ  ตามหลกัสูตรและวิธีการที่ ก.ท. กําหนดทายหลกัเกณฑ   
      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ

หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
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                        8.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                              ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทาํการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

9. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
9.1 คุณสมบัติของผูที่จะยืน่คําขอรับการประเมิน  มีดังนี ้
        1) ดํารงตําแหนงครูทีม่ีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท.เทียบเทา 

อยางใดอยางหนึง่หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครูทีม่ีวทิยฐานะชํานาญการมาแลวไมนอย
กวา 5 ป  นับถึงวนัที่ยีน่คําขอ 
          2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
          3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

9.2 ระยะเวลาการยื่นคาํขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคาํขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
        1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

              2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
  9.3 ผูยื่นคาํขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
           9.3.1 ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
           - การมีวนิัย 
           - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
           - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
           - ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
           - ความรบัผิดชอบในวชิาชีพ 
            9.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
           1) สมรรถนะหลัก 
                - การมุงผลสัมฤทธิ ์
                - การบริการที่ดี 
                - การพัฒนาตนเอง 
                - การทํางานเปนทีม 
                      2) สมรรถนะประจาํสายงาน 
                - การออกแบบการเรียนรู 
                - การพัฒนาผูเรียน  
                - การบริหารจัดการชั้นเรียน  

             - การวิเคราะหและสังเคราะห 
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            9.3.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ในดานการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก          
                       1) ผลการปฏิบัติงาน 
                - การจัดการเรียนรู 
                - การพัฒนาวชิาการ       
                - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
                - ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงานใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอและอาจพจิารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                       2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจยั 1 รายการ และ 
งานวิชาการอื่น 1 รายการ 
                           ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมนิจากเอกสารผลงานทางวิชาการ
และอาจใหผูยืน่คาํขอรับการประเมนินาํเสนอและตอบขอซักถามดวยกไ็ด  ในกรณทีี่คณะกรรมการประเมนิเหน็สมควร 
ใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคําขอรับการประเมินปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ก.ท.จ. 
แจงมติ แลวใหนาํเสนอคณะกรรมการประเมินชดุเดิมพจิารณา  
  9.4 เกณฑการตัดสิน  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
          9.4.1 ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75 
           9.4.2 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
     -  ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
   -  ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
   -  คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
       ทัง้นี ้ผูที่ผานการประเมนิในขอ 9.4.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

9.5 วิธีการดําเนินการ 
                                 9.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
          9.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยืน่คาํขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
          9.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 
                                             1) คณะกรรมการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
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              - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
                                                - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยืน่ขอรับการประเมิน  
                                                - พนกังานครูเทศบาลทีม่ีวิทยฐานะไมตํ่ากวาครูเชี่ยวชาญ 
                                               ทัง้นี ้ ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
            2) คณะกรรมการประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏิบัติหนาที ่จาํนวน 3 คน ประกอบดวย 

              - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรูความสามารถ 
และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        9.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
        9.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือวันที ่
31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
         9.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคณุสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนนิการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการ
ประเมินตามที ่ก.ท. กาํหนด 
         9.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท.จ. พจิารณา
ใหความเหน็ชอบผูที่ยืน่คําขอรับการประเมินทีม่ีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมหีรือเลื่อนวทิยฐานะตามที่
เสนอขอ 

9.6 การแตงตัง้ 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมนิตามมต ิก.ท.จ.ใหมี

หรือเลื่อนวทิยฐานะครูเชีย่วชาญ และใหไดรับเงินวทิยฐานะครูเชีย่วชาญ โดยใหมีผลไมกอนวนัที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงาน
ที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ  หรือหากมกีารปรบัปรุงผลงานทางวชิาการใหมผีลไดไมกอนวนัที่ 
ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
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สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

9.7 การพฒันากอนแตงตัง้ใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะ 
      ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือเลือ่น

เปนวทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลกัสูตรและวิธีการที ่ก.ท. กําหนดทายหลกัเกณฑ                                                             
      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ

หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
                       9.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

10. การประเมินเพื่อใหไดรับหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
10.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มดัีงนี ้
         1) ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวทิยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการ 

พิเศษหรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 
           2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
           3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

10.2 ระยะเวลาการยืน่คําขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
        1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

              2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
            10.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมนิ ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
          10.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
          - การมีวนิัย 
          - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
          - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
          - ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
          - ความรับผิดชอบในวชิาชีพ 
         10.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
        1) สมรรถนะหลกั 
             - การมุงผลสัมฤทธิ ์
             - การบริการที่ดี 
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             - การพฒันาตนเอง 
             - การทาํงานเปนทีม 
                   2) สมรรถนะประจําสายงาน 
             - การวิเคราะหและสังเคราะห 
             - การสือ่สารและการจูงใจ  
             - การพฒันาศกัยภาพบุคลากร  

          - การมวีิสัยทัศน 
        10.3.3 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ โดยพิจารณาจาก          
                   1) ผลการปฏิบัติงาน 
            - งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
            - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
            - ผลที่เกิดกับผูเรียน 

     ทัง้นี ้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ผูยืน่คํา
ขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                  2) ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจยั 1 รายการ และ 
งานวิชาการอื่น 1 รายการ 
                     ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวชิาการและ
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให 
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท.จ.            
แจงมติ แลวใหนาํเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมพจิารณา  
  10.4 เกณฑการตัดสิน  ผูทีผ่านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
          10.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้สามคน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75 
           10.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
             - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
           - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
            - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
       ทัง้นี ้ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 10.4.2 จะตองมีผลการประเมนิผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 
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10.5 วิธีการดําเนนิการ 
                                 10.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมนิยื่นคําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
          10.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยืน่คาํขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
          10.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 
                                             1) คณะกรรมการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
                                                - ผูทรงคณุวุฒิทีม่ีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
              - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
                                                - ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูยืน่ขอรับการประเมิน  
                                               ทัง้นี ้ ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

       กรณทีี่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิง่ ไมสามารถตั้งกรรมการตามทีก่ําหนดได ให ก.ท.จ. 
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
             2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏบัิติหนาที่(รายงานผลการปฏบัิติงาน
และผลงานทางวิชาการ) จํานวน 3 คน  ประกอบดวย 

              - ผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวทิยาลัยของรัฐที่มีความรู ความสามารถ 
และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมนิ ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน  
        10.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
        10.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และการประเมนิ           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือ 
วันที่ 31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมนิทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
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         10.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนนิการ
ประเมินใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนําสงคณะกรรมการ
ประเมินตามที ่ก.ท. กาํหนด 
         10.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนําผลการประเมนิเสนอ ก.ท.จ. 
พิจารณาใหความเหน็ชอบผูทีย่ื่นคาํขอรับการประเมนิทีม่ีผลการประเมนิผานเกณฑการตัดสินใหมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ
ตามที่เสนอขอ 

10.6 การแตงตั้ง 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมนิตามมต ิก.ท.จ.ใหมี

หรือเลือ่นวทิยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงนิวทิยฐานะรองผูอํานวยการเชีย่วชาญ โดยใหมผีลไมกอน
วันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ  หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวชิาการ
ใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการทีป่รับปรุงสมบรูณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

10.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
      ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือเลือ่น

เปนวทิยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลกัสูตรและวิธีการที ่ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ 
      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ

หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
                       10.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

11. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
11.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มดัีงนี ้
         1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มวีิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษหรือ

ดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท. เทยีบเทา อยางใดอยางหนึง่หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ
สถานศกึษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป  นับถึงวนัทีย่ื่นคําขอ 
          2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
          3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

11.2 ระยะเวลาการยืน่คําขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคําขอรับการประเมนิตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
        1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

              2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
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  11.3 ผูคําขอรับการประเมนิ ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
           11.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
           - การมีวนิัย 
           - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
           - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
           - ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
           - ความรบัผิดชอบในวชิาชีพ 
          11.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
           1) สมรรถนะหลัก 
               - การมุงผลสัมฤทธิ ์
               - การบริการที่ดี 
               - การพัฒนาตนเอง 
               - การทํางานเปนทีม 
                     2) สมรรถนะประจําสายงาน 
              - การวเิคราะหและสงัเคราะห 
              - การสื่อสารและการจูงใจ  
              - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

           - การมีวิสัยทัศน 
         11.1.3 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ โดยพิจารณาจาก          
                    1) ผลการปฏิบัติงาน 
             - งานวชิาการ   
                    - งานบริหารแผนและงบประมาณ                    
             - งานบริหารงานบุคคล 
             - งานบริหารทัว่ไป 

ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                    2) ผลงานทางวชิาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และ 
งานวิชาการอื่น 1 รายการ 
            ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมนิจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให 
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท.จ. 
แจงมติ แลวใหนาํเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา  
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  11.4 เกณฑการตัดสิน  ผูทีผ่านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
          11.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้  3  คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75 
          11.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
            - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
          - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
          - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
       ทัง้นี ้ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 11.4.2 จะตองมีผลการประเมนิผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

11.5 วิธีการดําเนนิการ 
                                 11.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมนิยื่นคําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
          11.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยืน่คาํขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
          11.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 
                                             1) คณะกรรมการประเมนิดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
                                                - ผูทรงคณุวุฒิทีม่ีความรูความสามารถทางดานการศึกษา 
              - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
                                                - ผูอํานวยการสถานศึกษาทีม่ีวทิยฐานะไมตํ่ากวาผูอํานวยการเชีย่วชาญ  
                                        ทั้งนี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มเีหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
          2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่จาํนวน 3 คน  ประกอบดวย 

             - ผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวทิยาลัยของรัฐที่มีความรู ความสามารถ 
และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมนิ 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        11.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
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        11.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และการประเมนิ           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือวันที ่
31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
         11.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคณุสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมินและการดําเนินการ
ประเมินและใหเปนไปตามที ่ก.ท. กาํหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนาํสงคณะกรรมการ
ประเมินตามที ่ก.ท. กาํหนด 
         11.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา 
ใหความเห็นชอบผูที่ยื่นคําขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ 

11.6 การแตงตั้ง 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมนิตามมต ิก.ท.จ.ใหมี

หรือเลื่อนวทิยฐานะผูอํานวยการเชีย่วชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอนวนัที ่
ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ  หรือหากมกีารปรับปรุงผลงานทางวชิาการใหมี
ผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

11.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
      ให ก.ท.หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือเลือ่น

เปนวทิยฐานะผูอํานวยการเชีย่วชาญ ตามหลักสูตรและวิธกีารที ่ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ 
      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ

หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
                       11.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

12. การประเมินเพื่อใหมหีรือเลื่อนวทิยฐานะศกึษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
12.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มดัีงนี ้
         1) ดํารงตําแหนงศกึษานเิทศ ที่มวีทิยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการพเิศษหรือดํารงตําแหนงอืน่

ที ่ก.ท. เทียบเทา อยางใดอยางหนึง่หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มวีิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถงึวันที่ยืน่คําขอ 
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          2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.4 
          3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

12.2 ระยะเวลาการยืน่คําขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
        1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

              2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
  12.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
           12.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
           - การมีวนิัย 
           - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
           - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
           - ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
           - ความรบัผิดชอบในวชิาชีพ 
          12.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
           1) สมรรถนะหลัก 
               - การมุงผลสัมฤทธิ ์
               - การบริการที่ดี 
               - การพัฒนาตนเอง 
               - การทํางานเปนทีม 
                       2) สมรรถนะประจําสายงาน 
              - การวเิคราะหและสงัเคราะห 
              - การสื่อสารและการจูงใจ  
              - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

           - การมีวิสัยทัศน 
         12.3.3 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ โดยพิจารณาจาก          
                    1) ผลการปฏิบัติงาน 
             - งานการนิเทศ                   
             - งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล  
             - การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ  
             - งานวเิคราะห วิจัย        
             - ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจดัการศึกษา 

ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 



เทพสุริยา/ประกาศ ก.ท. 

- 34 - 

                    2) ผลงานทางวชิาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ และ 
งานวิชาการอื่น 1 รายการ 
            ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมนิจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท.จ. 
แจงมติ แลวใหนาํเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา  
  12.4 เกณฑการตัดสิน  ผูทีผ่านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
          12.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ 3 คน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 75 
          12.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
            - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
          - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
          - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
       ทัง้นี ้ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 12.4.2 จะตองมีผลการประเมนิผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

12.5 วิธีการดําเนนิการ 
                                 12.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลที่ประสงคจะขอรับการประเมนิยื่นคําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลักเกณฑตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับ ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือ
ระหวางวันที ่1 – 31 ตุลาคม   
          12.5.2 ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติผูยืน่คาํขอรับการประเมินใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด 
          12.5.3 ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี ้ 
                                            1) คณะกรรมการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
                                               - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลยัของรัฐ 

          - ผูอํานวยการสํานกัการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนาสวน
ราชการดานการศึกษาของเทศบาล 

          - ศึกษานิเทศกที่มีวทิยฐานะไมตํ่ากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
                                                ทัง้นี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.จ.             
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
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           2) คณะกรรมการประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏิบัติหนาที ่จาํนวน 3 คน ประกอบดวย 
             - ผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวทิยาลัยของรัฐที่มีความรู ความสามารถ 

และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        12.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
        12.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และการประเมนิ           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่30 เมษายน หรือ 
วันที่ 31 ตุลาคม ของปนัน้ๆ แลวแตกรณี  
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมินตามรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
         12.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอรับการประเมนิและการดําเนินการ
ประเมินและใหเปนไปตามที ่ก.ท. กาํหนด รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ของผลงาน แลวนาํสงคณะกรรมการ
ประเมินตามที ่ก.ท. กาํหนด 
         12.5.7 เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา
ใหความเหน็ชอบผูที่ยืน่คําขอรับการประเมินทีม่ีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสินใหมหีรือเลื่อนวทิยฐานะตามที่
เสนอขอ 

12.6 การแตงตั้ง 
ใหนายกเทศมนตรีออกคําสัง่แตงตั้งใหพนักงานครูเทศบาลที่ผานการประเมนิตามมต ิก.ท.จ.ใหมี

หรือเลื่อนวทิยฐานะศกึษานิเทศกเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินวิทยฐานะศกึษานิเทศกเชี่ยวชาญ โดยใหมีผลไมกอน
วันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถกูตอง สมบูรณ  หรือหากมีการปรบัปรุงผลงานทาง
วิชาการใหมีผลไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. ไดรับผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 

12.7 การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
      ให ก.ท. หรือสวนราชการที่ ก.ท. มอบหมาย ดําเนินการพัฒนาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมหีรือเลือ่น

เปนวทิยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและวิธีการที ่ก.ท. กําหนดทายหลักเกณฑ 
 



เทพสุริยา/ประกาศ ก.ท. 

- 36 - 

      ผลการพฒันากอนแตงตั้งใหนาํไปใชในการเลื่อนวทิยฐานะไดภายใน 5 ป นับแตวันทีผู่นัน้สําเร็จ
หลักสูตรการพฒันากอนแตงตั้งใหมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ 
                       12.8 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

13. การประเมินเพื่อใหมหีรือเลื่อนวทิยฐานะครูเชีย่วชาญพเิศษ 
13.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มดัีงนี ้
         1) ดํารงตําแหนงครู ทีม่ีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรอืดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท. เทยีบเทา อยางใด

อยางหนึง่หรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 
          2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5 
          3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

13.2 ระยะเวลาการยืน่คําขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
        1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

              2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
  13.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
           13.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
           - การมีวนิัย 
           - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
           - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
           - ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
           - ความรบัผิดชอบในวชิาชีพ 
          13.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
           1) สมรรถนะหลัก 
               - การมุงผลสัมฤทธิ ์
               - การบริการที่ดี 
               - การพัฒนาตนเอง 
               - การทํางานเปนทีม 
                     2) สมรรถนะประจําสายงาน 
              - การออกแบบการเรียนรู 
              - การพัฒนาผูเรียน  
              - การบริหารจัดการชั้นเรียน  

           - การวเิคราะหและสงัเคราะห. 
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         13.3.3 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ โดยพิจารณาจาก          
                    1) ผลการปฏิบัติงาน 
             - การจดัการเรียนรู                   
             - การพฒันาวิชาการ  
             - ผลที่เกิดกับผูเรียน  
             - ผลที่เกิดกับสถานศกึษา  

           - ผลที่เกิดกับชุมชน 
ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคํา

ขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                    2) ผลงานทางวชิาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพฒันาอยางนอย  
1 รายการ  
            ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมนิจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท. แจง
มติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพจิารณา  
  13.4 เกณฑการตดัสิน  ผูทีผ่านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
          13.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ  80 
          13.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
            - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
          - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
          - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 
       ทัง้นี ้ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 13.4.2 จะตองมีผลการประเมนิผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

13.5 วิธีการดําเนนิการ 
                                13.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลทีป่ระสงคจะขอรับการประเมนิยืน่คําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลกัเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนัน้ ใหเทศบาลนาํสง ก.ท.จ. ถงึ ก.ท. 
ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือระหวางวนัที ่1 – 31 ตุลาคม  
              13.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสาํนกังาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคาํขอรับการประเมนิ
ใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท.  
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        13.5.3  ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
                                             1) คณะกรรมการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
                                                - ผูทรงคณุวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

           - ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจงัหวัด 
           - ปลัดเทศบาล 
           - ทองถิ่นจงัหวัด 
           - พนักงานครูเทศบาลที่มีวทิยฐานะไมตํ่ากวาครูเชี่ยวชาญพิเศษ  

                                                ทัง้นี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 
กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.               

พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
           2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่จาํนวน 3 คน ประกอบดวย 

             - ผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวทิยาลัยของรัฐที่มีความรู ความสามารถ 
และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        13.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
        13.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และการประเมนิ           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่ก.ท.แตงตั้ง 
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคําขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกดิจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมิน  หากไมสงตามกําหนดถอืวาสละสทิธิ ์
         13.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง 
ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วนั นับต้ังแตไดรับผลงาน  

13.6 การแตงตั้ง 
เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท. พิจารณาให

ความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนาํความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคาํสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้            
ใหมีผลไมกอนวนัที ่ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถกูตอง สมบูรณ  หรือหากมีการปรบัปรุง
ผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
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สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คาํขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูทีย่ืน่คําขอ 
เดือนตลุาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 
                       13.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

14. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพเิศษ 
14.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มดัีงนี ้
         1) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มวีิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญหรือดํารง

ตําแหนงอืน่ที ่ก.ท. เทยีบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 
          2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5 
          3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

14.2 ระยะเวลาการยืน่คําขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
        1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

             2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
  14.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
           14.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
           - การมีวนิัย 
           - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
           - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
           - ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
           - ความรบัผิดชอบในวชิาชีพ 
          14.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
           1) สมรรถนะหลัก 
               - การมุงผลสัมฤทธิ ์
               - การบริการที่ดี 
               - การพัฒนาตนเอง 
               - การทํางานเปนทีม 
                     2) สมรรถนะประจําสายงาน 
              - การวเิคราะหและสงัเคราะห 
              - การสื่อสารและการจูงใจ  
              - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

           - การมีวิสัยทัศน 
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         14.3.3 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ โดยพิจารณาจาก          
                    1) ผลการปฏิบัติงาน 
             - งานวชิาการ                   
             - งานบริหารแผนและงบประมาณ  
             - งานบริหารงานบุคคล 
             -  งานบริหารทัว่ไป 
                                               - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 

ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                    2) ผลงานทางวชิาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพฒันาอยางนอย  
1 รายการ 
            ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมนิจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท. แจง
มติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพจิารณา  
  14.4 เกณฑการตัดสิน  ผูทีผ่านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
          14.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ  80 
          14.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
            - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
          - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
          - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 
       ทัง้นี ้ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 14.4.2 จะตองมีผลการประเมนิผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

14.5 วิธีการดําเนนิการ 
                                14.5.1 ใหพนักงานครูเทศบาลทีป่ระสงคจะขอรับการประเมนิยืน่คําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลกัเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนัน้ ใหเทศบาลนาํสง ก.ท.จ. ถงึ ก.ท. 
ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือระหวางวนัที ่1 – 31 ตุลาคม  
              14.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นคําขอรับการประเมนิให
เปนไปตามที ่ก.ท.กาํหนด กอนนาํสงสาํนกังาน ก.ท.  
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        14.5.3  ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
                                          1) คณะกรรมการประเมนิดานวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
                                                - ผูทรงคณุวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

           - ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจงัหวัด 
           - ปลัดเทศบาล 
           - ทองถิ่นจงัหวัด 
           - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวทิยฐานะไมตํ่ากวาผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  

                                                ทัง้นี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 
กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.               

พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
         2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่จาํนวน 3 คน ประกอบดวย 

             - ผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวทิยาลัยของรัฐที่มีความรู ความสามารถ 
และความเชีย่วชาญในสาขาวชิาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        14.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
        14.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และการประเมนิ           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่ก.ท.แตงตั้ง 
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคาํขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมิน  หากไมสงตามกําหนดถอืวาสละสทิธิ ์
         14.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง 
ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วนั นับต้ังแตไดรับผลงาน  

14.6 การแตงตั้ง 
เมื่อคณะกรรมการประเมนิผลงานเสร็จส้ินแลว ใหนาํผลการประเมนิเสนอ ก.ท. พิจารณาให

ความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนาํความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตัง้ และใหนายกเทศมนตรีออกคาํสั่งใหไดรับเงนิวทิยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพเิศษ 
ทั้งนี้ ใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีค่รบถวน ถูกตอง สมบูรณ  หรือหากมีการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท. ไดรับผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
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สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คําขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยืน่คําขอ 
เดือนตุลาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 
                       14.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

15. การประเมินผลงานเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพเิศษ 
15.1 คุณสมบัติของผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมิน  มดัีงนี ้
         1) ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มวีทิยฐานะศกึษานิเทศกเชีย่วชาญหรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่

ก.ท. เทยีบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 
          2) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ.5 
          3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ยอนหลงั 2 ปติดตอกัน นับถึงวนัที่ยืน่คําขอ 

15.2 ระยะเวลาการยืน่คําขอรับการประเมนิ  ใหยื่นคําขอรับการประเมินตามหวงระยะเวลา  ดังนี ้
        1) ระหวางวนัที ่1- 30 เมษายน ของทุกป   

             2) ระหวางวนัที ่1– 31 ตุลาคม ของทกุป 
  15.3 ผูยื่นคําขอรับการประเมิน ตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี ้
           15.3.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
           - การมีวนิัย 
           - การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
           - การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
           - ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
           - ความรบัผิดชอบในวชิาชีพ 
          15.3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
           1) สมรรถนะหลัก 
               - การมุงผลสัมฤทธิ ์
               - การบริการที่ดี 
               - การพัฒนาตนเอง 
               - การทํางานเปนทีม 
                     2) สมรรถนะประจําสายงาน 
              - การวเิคราะหและสงัเคราะห 
              - การสื่อสารและการจูงใจ  
              - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

           - การมีวิสัยทัศน 
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         15.3.3 ดานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ โดยพิจารณาจาก          
                    1) ผลการปฏิบัติงาน 
             - งานนเิทศ                   
             - งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล 
             - การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
             -  งานวเิคราะห วิจัย 
                                               - ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูยื่นคํา
ขอรับการประเมินเสนอและอาจพจิารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
                    2) ผลงานทางวชิาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพฒันาอยางนอย   
1 รายการ  
            ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมนิจากเอกสารผลงานทางวิชาการและ
อาจใหผูยืน่คําขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินเห็นสมควรให
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูยื่นคาํขอรับการประเมนิปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที ่ก.ท. แจง
มติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพจิารณา  
  15.4 เกณฑการตัดสิน  ผูทีผ่านเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
          15.4.1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมนิแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ  80 
          15.4.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
            - ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
          - ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 75 
          - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 
       ทัง้นี ้ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 15.4.2 จะตองมีผลการประเมนิผานเกณฑเปนเอกฉันท  
โดยเปนเอกฉนัททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

15.5 วิธีการดําเนนิการ 
                                15.5.1 ใหพนกังานครูเทศบาลทีป่ระสงคจะขอรับการประเมนิยืน่คําขอไดปละ 1 คร้ัง โดยสงคําขอ
ตามแบบเสนอขอรับการประเมินทายหลกัเกณฑตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จากนัน้ ใหเทศบาลนาํสง ก.ท.จ. ถงึ ก.ท. 
ในระหวางวนัที ่1 -  30 เมษายน หรือระหวางวนัที ่1 – 31 ตุลาคม  
              15.5.2 ใหผูบังคับบัญชาและสาํนกังาน ก.ท.จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคาํขอรับการประเมนิ
ใหเปนไปตามที ่ก.ท.กําหนด กอนนําสงสํานักงาน ก.ท.  
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        15.5.3  ให ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
                                          1) คณะกรรมการประเมนิดานวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี และ             
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
                                                - ผูทรงคณุวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

           - ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาในจงัหวัด 
           - ปลัดเทศบาล 
           - ทองถิ่นจงัหวัด 
           - ศึกษานิเทศกที่มีวทิยฐานะไมตํ่ากวาศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  

                                                ทัง้นี้  ใหต้ังกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 
กรณีที่มีเหตุผลความจาํเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กาํหนดได ให ก.ท.               

พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
         2) คณะกรรมการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่จาํนวน 3 คน ประกอบดวย 

             - ผูทรงคุณวฒุทิางดานการศกึษาจากมหาวทิยาลัยของรัฐที่มีความรู ความสามารถ 
และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน ตามที่ ก.ท. กําหนด เปนกรรมการ โดยการประเมนิผูยืน่คําขอรับการ
ประเมิน 1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน   
        15.5.4 ใหคณะกรรมการประเมินบนัทกึขอสังเกตเกีย่วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูยื่นคําขอรับการประเมินไวเปนหลกัฐานในแบบรายงานผลการประเมนิทายหลักเกณฑ เพื่อประโยชน             
ในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
        15.5.5 การประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และการประเมนิ           
ดานคุณภาพการปฏิบัติงานใหดําเนนิการพรอมกัน และใหเสร็จส้ินภายใน 90 วนั นับต้ังแตวนัที ่ก.ท.แตงตั้ง 
                - กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรอืทั้งสองดาน ใหแจงผูยืน่คําขอรับการประเมิน
ทราบ เพื่อพฒันาในการทีจ่ะขอรับการประเมินใหม 
               - กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูยื่นคาํขอรับการประเมินเสนอผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวใหเทศบาลนําสงสํานักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแตวนัทีผ่านการประเมิน  หากไมสงตามกําหนดถอืวาสละสทิธิ ์
         15.5.6 ใหสํานักงาน ก.ท.จ. ตรวจสอบการดําเนินการประเมิน รวมถงึความสมบูรณ ถูกตอง 
ครบถวนของผลงาน แลวนําสงสํานักงาน ก.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วนั นับต้ังแตไดรับผลงาน  

15.6 การแตงตั้ง 
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแลว ใหนําผลการประเมินเสนอ ก.ท. พิจารณา           

ใหความเห็นชอบ กอนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง และใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก 
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เชี่ยวชาญพิเศษ  ทั้งนี ้ใหมีผลไมกอนวนัที่ ก.ท. ไดรับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ครบถวน ถกูตอง สมบูรณ  
หรือหากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหมีผลไดไมกอนวนัที ่ก.ท. ไดรับผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

สําหรับผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการตัดสิน อาจยื่นคําขอรับการประเมนิใหมไดใน              
ปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่ยืน่คําขอเดือนเมษายน จะยืน่คําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป สวนผูที่ยืน่คําขอ 
เดือนตุลาคม จะยื่นคาํขอใหมไดไมกอนเดอืนตุลาคมของปตอไป 
                       15.7 การรายงานผลการแตงตั้ง 
                               ใหเทศบาลรายงานผลการแตงตั้งให ก.ท.จ. และ ก.ท. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันออกคําสั่ง 

 16. ใหเทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคาใชจายเปนคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และคาใชจายอืน่
ที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ท. กาํหนด 
 17. ในการประเมินผลงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากมีการ
ตรวจสอบพบวาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผูใด แจงขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองการ
จัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมกีารลอกเลียนผลงานหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอ่ืนทํา
ผลงานให โดยผลงานทีน่ํามาจัดทํานั้น ไมใชผลงานที่แทจริงของตน  ใหนายกเทศมตรีส่ังระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคาํขอรับ
การประเมินของพนักงานครูเทศบาลผูนั้น  แลวดําเนินการทางวินัยแกพนักงานครูเทศบาลดังกลาว รวมถึงผูที่เกี่ยวของ
ตามควรแกกรณีตอไป 

18. หามมิใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลที่ถูกสั่งระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการ
ประเมินดังกลาว เสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวนัทีถู่กสั่งระงับหรือ
ยกเลิกการพิจารณาคําขอรับการประเมิน 

19. ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่จะตองตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลประกอบ
คําขอรับการประเมินใหถูกตอง ในกรณทีี่มีพนกังานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลที่ถูกสัง่ระงับหรือยกเลิกการพจิารณา 
คําขอรับการประเมินหรือผูที่เกี่ยวของแลวแตกรณีสมควรถูกดําเนินการทางวนิัย หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมดําเนินการ
ทางวนิัยใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนัน้กระทําผิดวินัยตามขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวนิัย 
 20. การแตงตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในกรณีที่มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพนักงานครูเทศบาลผูใดวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟอง
คดีอาญา ใหเลือ่นหรือแตงตั้งไดนับต้ังแตวันที่ผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาลผูนัน้ไดเปนตนไป  

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที ่   5  มกราคม  พ.ศ. 2550 

                                                                               
(นายอารีย  วงศอารยะ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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บัญชีตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา 

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
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บัญชีตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

ท่ี วิทยฐานะ คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ 
สําหรับวิทยฐานะ 

ประสบการณตําแหนงอืน่ที่ ก.ท.
เทียบเทา 

1. ครูชาํนาญการ - ดํารงตาํแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ป 
สําหรับผูมีวุฒปิริญญาตรี 4 ป สําหรับ     
ผูมีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปสําหรับผูมี
วุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงอื่น
ท่ี ก.ท.เทียบเทา 

- ตําแหนงไมต่าํกวาอาจารย 1 รับเงินเดือน
ระดับ 6 หรือ 
- ตําแหนงไมต่ํากวาอาจารย 1 มาแลว 
ไมนอยกวา 8 ป และรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือ 
- สําหรับผูมีวฒุิต่ํากวาปริญญาตรี (เฉพาะ
ผูที่ดาํรงตําแหนงกอนวันที ่24 ธันวาคม 
2547) ตองดํารงตําแหนงไมต่าํกวาอาจารย 1 
รับเงินเดือนระดับ 6 หรอื  
- ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริม
การศึกษา สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  
ซึ่งเคยดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 และ
ปจจุบันดํารงตาํแหนงครู มาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

2. ครูเชี่ยวชาญ - ดํารงตําแหนงครู ทีมี่วิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
หรือดํารงตําแหนงครูที่มีวทิยฐานะครู
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
ดํารงตาํแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 3 ป 

- ตําแหนงอาจารย 3 หรือผูชวยศาสตราจารย 
ไมนอยกวา 3 ป  และรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ 8 

3. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ - ดํารงตําแหนงครู ทีมี่วิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา 2 ป           
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงอาจารย 3 รับเงินเดือน ระดับ 9 
หรอืรองศาสตราจารย รับเงนิเดือน ระดับ 9 
ไมนอยกวา 2 ป 

4. รองผูอํานวยการ 
ชํานาญการ 

- ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตาํแหนง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
 

- ตําแหนงผูชวยครใูหญ, ผูชวยอาจารยใหญ
, ผูชวยผูอาํนวยการโรงเรยีน/วิทยาลัย/
วิทยาเขต,,ผูชวยหัวหนาศูนย 1, ผูชวย
หัวหนาศูนย 2 หรอืผูชวยผูอาํนวยการศูนย 
ไมนอยกวา 2 ป  และรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ 6 
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ท่ี วิทยฐานะ คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ 
สําหรับวิทยฐานะ 

ประสบการณตําแหนงอืน่ที่ ก.ท.
เทียบเทา 

   - สําหรับผูมีวฒุิต่ํากวาปริญญาตร ี
(เฉพาะผูที่ดาํรงตําแหนงกอนวันที่ 24 
ธันวาคม 2547) ตองดํารงตาํแหนงผูชวย
ครใูหญ, ผูชวยอาจารยใหญ, ผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย/วิทยาเขต,
ผูชวยหัวหนาศูนย 1, ผูชวยหัวหนาศูนย 2 
หรือผูชวยผูอาํนวยการศูนย ไมนอยกวา 
2 ป  และรับเงนิเดือนไมต่ํากวาระดับ 6 

5. รองผูอํานวยการ 
ชํานาญการพเิศษ 

- ดํารงตาํแหนงรองผูอาํนวยการสถานศกึษา 
ที่มีวทิยฐานะรองผูอาํนวยการชาํนาญการ 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือดํารงตําแหนง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป  

- ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/
วิทยาลยั/วิทยาเขต ผูชวยผูอาํนวยการศูนย 
ไมนอยกวา 1 ป และรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ 8 

6. ผูอํานวยการชาํนาญการ - ดํารงตาํแหนงผูอาํนวยการสถานศึกษา 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือดํารงตาํแหนง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

- ตําแหนงครใูหญ, อาจารยใหญ, หัวหนา
ศูนย 1 หรือหวัหนาศูนย 2  ไมนอยกวา 
1 ป และรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 6 
หรือ 
- ดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
สถานศึกษา  บริหารการประถมศึกษา 
บริหารการศกึษา หรือบรหิารการ
มัธยมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 6           
- สําหรับผูมีวฒุิ ต่ํากวาปรญิญาตร ี
(เฉพาะผูที่ดาํรงตําแหนงกอนวันที่ 24 
ธันวาคม 2547) ตองดํารงตาํแหนงครูใหญ
, อาจารยใหญ, หัวหนาศูนย 1 หรือหัวหนา
ศูนย 2 ไมนอยกวา 1 ป และรับเงินเดือน
ไมต่ํากวาระดบั 6   
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ท่ี วิทยฐานะ คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ 
สําหรับวิทยฐานะ 

ประสบการณตําแหนงอืน่ที่ ก.ท.
เทียบเทา 

7. ผูอํานวยการชาํนาญการ
พิเศษ 

- ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  
ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ ดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลว      
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

- ตําแหนงอาจารยใหญ/หัวหนาศูนย 2        
ไมนอยกวา 1 ป และรับเงินเดือนระดับ 8 
หรือ 
- ดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร
สถานศึกษา บริหารการประถมศึกษา 
บริหารการศกึษา หรือบรหิารการ
มัธยมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 8 

8. ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ - ดํารงตาํแหนงผูอาํนวยการสถานศึกษา  
ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตาํแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะ
ผูอํานวยการชาํนาญการมาแลวไมนอยกวา 
5 ป หรือดาํรงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 

- ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย/
วิทยาเขต, ผูอํานวยการศูนย ไมนอยกวา  
3 ป และรับเงินเดือน ระดับ 8 
 
 

9. ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

- ดํารงตาํแหนงผูอาํนวยการสถานศึกษา      
ที่มีวทิยฐานะผูอํานวยการเชีย่วชาญมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป หรือดาํรงตาํแหนงอื่นที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงผูอาํนวยการโรงเรียน/
วิทยาลยั/วิทยาเขต/ศูนย รับเงินเดือน 
ระดับ 9 ไมนอยกวา 2 ป 

10. ศึกษานิเทศกชาํนาญการ - ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก มาแลว       
ไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงอื่น
ท่ี ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 6                    
ไมนอยกวา 2 ป 

11. ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ 

- ดํารงตาํแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวทิยฐานะ 
ศึกษานิเทศกชาํนาญการมาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 7                     
ไมนอยกวา 1 ป 

12. ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ - ดํารงตาํแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวทิยฐานะ 
ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษมาแลวไม
นอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
ที่มีวทิยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือดํารงตาํแหนง
อื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 

- ตําแหนงศึกษานเิทศก 8                     
ไมนอยกวา 3 ป 
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ท่ี วิทยฐานะ คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ 
สําหรับวิทยฐานะ 

ประสบการณตําแหนงอืน่ที่ ก.ท.
เทียบเทา 

13. ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

- ดํารงตาํแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวทิยฐานะ 
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา         
2 ป  หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- ตําแหนงศึกษานิเทศก 9                     
ไมนอยกวา 2 ป 

 
หมายเหตุ  1. ใหนําคณุสมบัติเฉพาะดานประสบการณสําหรับวิทยฐานะและประสบการณตาํแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา         
                    มานับรวมกนัได  เพ่ือประโยชนในการไดรับหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
        2. สําหรับผูที่มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตรี และมีสิทธิขอรบัการประเมินเพื่อใหมีหรอืเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ  
                    จะตองเปนผูที่ดาํรงตาํแหนงอยูกอนวันที่ 24 ธันวาคม 2547 และใหใชคณุสมบัตกิรณีมีวุฒิต่าํกวาปริญญาตร ี
                    ไดเปนระยะเวลา 4 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2549 
 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.1 
แบบเสนอขอรับการประเมนิ 

ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรอืเลือ่นวิทยฐานะ 
ตําแหนง..........................................วิทยฐานะ.................................... 

--------------- 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด..............................วิชาเอก........................................จากสถาบันการศึกษา......................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สํานัก/กอง/สถานศกึษา.............................................เทศบาล...........................................จังหวัด........................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ.............ขั้น...............อัตรา.........................บาท  

2.  การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง.........................................................เมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ............. 
2.2 เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังน้ี 

รับเงินเดอืน 
วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     2.3 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ................... 
           ไดรับแตงต้ังเปนวิทยฐานะปจจุบัน    เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ................... 
     2.4 เคยขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเดียวกันน้ี ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ............. 
3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
             ไดเสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่          
(แบบ วฐ.2 หรือแบบ วฐ.2/1) มาพรอมนี้      

             ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง..................................................... 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
หมายเหตุ  1. ผูขอรับการประเมินเพ่ือใหมหีรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ ใหจัดทําแบบเสนอขอรบัการประเมินและรายงานผลงานที่ 
                    เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในขอ 3 ตามแบบ วฐ. 2 จํานวน 4 ชุด (สําหรบักรรมการประเมินและตนสังกัด) 
                2. ผูขอรับประเมนิเพื่อใหมหีรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ใหจัดทําแบบเสนอขอรบัการประเมิน และรายงาน 
                        ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ตามแบบ วฐ.2/1) จํานวน 7 ชุด หรือจํานวน 9 ชุด สําหรับประเมินเพื่อใหมหีรือเลื่อน 
                     วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ) และผลงานทางวชิาการ จํานวน 4 ชุด (สําหรบักรรมการประเมินและตนสงักัด)  
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การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
                       มีคุณสมบัติตามที่ ก.ท.กําหนด  
   ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) ................................................................................... 
 
      ลงชื่อ..........................................................  
             (......................................................)  
      ตําแหนง   ผูอํานวยการสถานศึกษา 

     (กรณีประเมินครู/รอง ผอ.สถานศึกษา)   
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
  
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
                            ตําแหนง ผอ.สํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

ความเห็น 
              ...................................................... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง           ปลัดเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

ความเห็น 
             ...................................................... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง          นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.2 

 
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

(สําหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด..............................วิชาเอก........................................จากสถาบันการศึกษา......................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สํานัก/กอง/สถานศึกษา.............................................เทศบาล...........................................จังหวัด.......................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ...............ขั้น...............อัตรา.........................บาท  
 
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
     สายงานการสอน 

1) ปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/แผนก หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมง(คาบ)ทีส่อน/สัปดาห(ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง(คาบ) แตไมเกิน 30 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 
1)  หนาที่ความรับผิดชอบ 

      2)  หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
 
3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน  
    นับถึงวันที่ยื่นคําขอ (ใหจัดพิมพ จํานวน 3-5 หนา โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง) 
    1) ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
    2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
    3) ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศึกษาแลวแตกรณี 

             ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

- 2 - 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 

 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ......................................................... 
             (......................................................)  
                                                ตําแหนง      ผูอํานวยการสถานศึกษา  
                                                                       (กรณีประเมินครู/รอง ผอ.สถานศึกษา)   
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
      ลงชื่อ......................................................... 
             (......................................................)  
                        ตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

ความเห็น 
              ....................................................... 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง          ปลัดเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

ความเห็น 
              ....................................................... 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง          นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.2/1 

 
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

(สําหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

วิทยฐานะที่ขอเลื่อน ........................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด..............................วิชาเอก........................................จากสถาบันการศึกษา......................................... 
     ตําแหนง..................................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่....................................... 
     สํานัก/กอง/สถานศึกษา................................................เทศบาล.........................................จังหวัด.......................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ...............ขั้น...............อัตรา.........................บาท  
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
     สายงานการสอน 

1) ปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/แผนก หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมง(คาบ)ทีส่อน/สัปดาห(ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง(คาบ) แตไมเกิน 30 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
1)  หนาที่และความรับผิดชอบ 

      2)  หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  
    3.1 ผลการปฏิบัติงาน ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  ดังน้ี  
          1) ผลงานตามหนาทีแ่ละความรับผิดชอบตามาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
          2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ  
         สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ใหจัดพิมพ จํานวน 5-10 หนา โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง สําหรบัวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 20-50 หนา) ไมรวมเอกสารอางอิง หากจําเปนตองมีเอกสารอางอิงทีม่ีความสําคัญอยางยิ่งใหใสไวใน
ภาคผนวกไดไมเกิน 20 หนา 
    3.2 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับการประเมิน ใหระบุชื่อของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ 

4.  งานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรหรือเปนสวนหนึ่งของ 
การฝกอบรม (ถามี โปรดระบุ) 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพ่ือกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะ หรือ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ถาม ีโปรดระบุ ตําแหนงวิทยฐานะ ที่ไดรับอนุมัติและชื่อผลงานทางวิชาการ) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
 

- 2 - 

             ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชา 

 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ......................................................... 
             (......................................................)  
                                                ตําแหนง      ผูอํานวยการสถานศึกษา  
                                                                       (กรณีประเมินครู/รอง ผอ.สถานศึกษา)   
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
      ลงชื่อ......................................................... 
             (......................................................)  
                        ตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

ความเห็น 
              ....................................................... 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง          ปลัดเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

ความเห็น 
              ....................................................... 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง          นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 
 

 
 
 

  



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.3 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการ 
สําหรับกรรมการประเมิน 

------------------------------------ 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง............................................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
2. ผลการประเมินทั้ง 3 ดาน 

 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  
3. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 100  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     จุดเดน .....................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     จุดที่ควรพัฒนา..........................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
                   (.....................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.3/1(1) 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 

---------------------------------------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..............................................ตําแหนง...............................................วิทยฐานะ.......................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2  

 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
                   (.....................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.3/1(2) 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 

------------------------------------------------- 
 
1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
    ชื่อ – สกุล.............................................................ตําแหนง...........................................วิทยฐานะ................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ 
    คุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100 65  

การประเมินผลงานทางวิชาการ 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
    1.1 ความสมบรูณของเน้ือหาสาระ 
    1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
    1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 
2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
    2.2 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
          การจัดการศึกษา  หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
  2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50 

(20) 
(15) 
(10) 
( 5 ) 
50 

(15) 
(25) 

 
(10) 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100 65  
รวมคะแนนเฉลี่ย 100 70  

 
 
 

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

 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
ขอสังเกตของกรรมการประเมิน (ชื่อผูรับการประเมิน....................................................................................) 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.3/2(1) 
 

 
แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..............................................ตําแหนง...............................................วิทยฐานะ.......................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2  

 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     ..................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
                   (......................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.3/2(2) 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 

------------------------------------------ 
 
1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
    ชื่อ – สกุล.............................................................ตําแหนง...........................................วิทยฐานะ................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ 
    คุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100 70  

การประเมินผลงานทางวิชาการ 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
    1.1 ความสมบรูณของเน้ือหาสาระ 
    1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
    1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 
2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
    2.2 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
           การจัดการศึกษา  หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
  2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50 

(20) 
(15) 
(10) 
( 5 ) 
50 

(15) 
(25) 

 
(10) 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100 70  
รวมคะแนนเฉลี่ย 100 75  

 
 
 

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

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

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
ขอสังเกตของกรรมการประเมิน (ชื่อผูรับการประเมิน....................................................................................) 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.3/3(1) 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 

---------------------------------------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..............................................ตําแหนง...............................................วิทยฐานะ.......................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2  

 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     ..................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
                   (.....................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

วฐ.3/3(2) 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 

----------------------------------------------- 
 
1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
    ชื่อ – สกุล.............................................................ตําแหนง...........................................วิทยฐานะ................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา...............................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ 
    คุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

100   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100 75  

การประเมินผลงานทางวิชาการ 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
    1.1 ความสมบรูณของเน้ือหาสาระ 
    1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
    1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    1.4 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 
2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
    2.2 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
          การจัดการศึกษา  หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
  2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50 

(20) 
(15) 
(10) 
( 5 ) 
50 

(15) 
(25) 

 
(10) 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100 75  
รวมคะแนนเฉลี่ย 100 80  

 
 
 

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

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



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
ขอสังเกตของกรรมการประเมิน (ชื่อผูรับการประเมิน....................................................................................) 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.4 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน 
---------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด...................................................................................... 
2. ผลการประเมิน ทั้ง 3 ดาน 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
65 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 65     
3. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  100 65     

 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน          ผานเกณฑ            ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     จุดเดน .....................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     จุดที่ควรพัฒนา..........................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ   ................................กรรมการ    ...................................กรรมการ    
             (....................................)                       (................................)              (.................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.4/1(1) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

 สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
--------------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด...................................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2  

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
70 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 70     

 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน         ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
    (ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ   ................................กรรมการ    ...................................กรรมการ    
            (....................................)                        (................................)              (.................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 

 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.4/1(2) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 2 
---------------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด...................................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 3 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน  100 65    
2. ผลงานทางวิชาการ 100 65    

รวมเฉลี่ย 100 70    
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน       ผานเกณฑ             ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
    (ลงชื่อ)............................................ กรรมการ  ......................................กรรมการ .........................................กรรมการ    
              (.........................................)         (.....................................)           (........................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 

 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.4/2(1) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
---------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด...................................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2  

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ
ประเมิน
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
75 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 75     
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
   (ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ  ...................................กรรมการ  .....................................กรรมการ    
           (......................................)             (..................................)            (.................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.4/2(2) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 2 
----------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด...................................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 3 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 70    
2. ผลงานทางวิชาการ 100 70    

รวมเฉลี่ย 100 75    
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
    (ลงชื่อ)........................................กรรมการ  ......................................กรรมการ ........................................กรรมการ    
            (.......................................)    (.......................................)           (......................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 

 
 
 



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.4/3(1) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
------------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด...................................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2 

 

รายการ 
คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ
ประเมนิ 
คนที่ 1 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 4 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 5 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 80       

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 80       

 
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ).....................................ประธานกรรมการ  ...................................กรรมการ ......................................กรรมการ    
        (.................................)                  (....................................)           (......................................) 
 
 
                             (ลงชื่อ) ...................................กรรมการ        (ลงชื่อ) ......................................กรรมการ    

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

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



เทพสุริยา/ประเมินวิทยฐานะ 

 
วฐ.4/3(2) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 2 
------------------------------------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา........................................................เทศบาล....................................................................... 
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด...................................................................................... 
2. ผลการประเมินดาน 3 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ
ประเมิน 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 75    
2. ผลงานทางวิชาการ 100 75    

รวมเฉลี่ย 100 80    
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ ..........................................กรรมการ ...........................................กรรมการ    
             (........................................)     (.........................................)           (..........................................) 
 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินและคูมือการใชแบบประเมิน 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(การประเมินดานที ่1) 

 



 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(การประเมินดานที ่1) 
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แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ใชเปนเครื่องมือสําหรับกรรมการรวบรวมขอมูล เพื่อการประเมินใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะ            
             และเลื่อนวิทยฐานะ แบบประเมินมี 5 ขั้นตอน แตละตอนเปนขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมิน ประกอบ 
             มาตรประเมินคา 6 ระดับ ในการประเมิน ขอใหกรรมการพิจารณาวา แตละขอความที่กลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับ 
             การประเมินตรงกับความเปนจริงเพียงใด แลวเขียนเครื่องหมาย √ ลงบน              ของระดับการประเมินซ่ึงมีตั้งแต   
            จริงท่ีสุด……..ถึง ไมจริงเลย ขอใหศึกษาตัวอยางตอไปนี้ 
 

ระดับการประเมิน 

ขอความ 

จริ
งที่

สุด
 

จริ
ง 

คอ
นข

าง
จริ
ง 

คอ
นข

าง
ไม
จริ
ง 

ไม
จริ
ง 

ไม
จริ
งเล

ย 

ตอนที่ ก พฤติกรรมรวมมือ       
1. แมจะไมชอบเพื่อนบางคน แตถาไดรับมอบงานใหทํา       

6 √ 5 4 3 2 1    รวมกัน เขากต็ั้งใจทํา………………………………………………………….. 
2. ถาเขาทํากิจกรรมที่ชอบยังไมเสร็จ เขาจะไมทํากิจกรรมอื่น    
   แมถึงเวลาที่ควรทําก็ตาม……………………………………………………….. 6 5 4 √3 2 1 

3. …………….. 
  
          ความหมาย    ใน ขอ 1  แสดงวาผูท่ีทานประเมิน ไดปฏิบัติตามเหตุการณในขอความดังกลาวในระดับจริง 
       ใน ขอ 2  แสดงวา เขาไดปฏิบัติตามเหตุการณดังกลาวในระดับ คอนขางไมจริง  
 
 
 

แบบประเมินดานที่ 1 

ขอมูลผูรับการประเมิน ช่ือ – สกุล ………………………………………………………………………………
ตําแหนงปจจุบัน   ครู                        รอง ผอ.สถานศึกษา        ผอ.สถานศึกษา               
                     ศึกษานิเทศก 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน   ชํานาญการ    ชํานาญการพิเศษ 

       เชี่ยวชาญ      เชี่ยวชาญพิเศษ 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา …………………………………………………………เทศบาล …………………………………………………………….    
อําเภอ..........................................................................จังหวัด.................…………………………………… 
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      คําช้ีแจง    ขอใหทานอานขอความตอไปนี้ แลวประเมินตามความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมิน โดยประเมิน 
                         ใหครบทุกขอ 

ระดับการประเมิน 

ขอความ 

จริ
งที่

สุด
 

จริ
ง 

คอ
นข

าง
จริ
ง 

คอ
นข

าง
ไม
จริ
ง 

ไม
จริ
ง 

ไม
จริ
งเล

ย 

ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย        
1.  เขาเปนคนทีไ่มมีการวางแผนในการใชเวลา………………………………… 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 2.  เขามักเขาประชุม หลังเริ่มประชุมไปแลว…………………………………….. 
3.  หากยืมเงินเพื่อน เขาใชคืนชากวากําหนดเสมอ………………………………. 

1 2 3 4 5 6 

4.  ถาไมพอใจเพื่อนในทีมเดียวกัน เขาจะเลิกทํางานนั้น…………………………… 1 2 3 4 5 6 

5.  แมงานที่ไดรับมอบหมายมีมาก เขาก็ทําไดสาํเร็จทุกงาน…………………..… 6 5 4 3 2 1 

6.  เขาเอาใจใสคนในครอบครัวสม่ําเสมอ…………………………………..…. 6 5 4 3 2 1 

7.  เขาสนใจกับปญหาในหนวยงาน ในสวนที่กระทบผลประโยชน            
     ของตนเองเทานั้น …………………………………………………………… 1 2 3 4 5 6 

8.  ถาปฏิบัติตามกฎหมายแลวมีปญหาอุปสรรค เขาหลีกเล่ียงที่จะปฏิบัติตาม … 1 2 3 4 5 6 

9.  การปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชามักขึ้นอยูกับความพอใจ     
     ของเขาเปนสําคัญ………………………………………………..…………….. 1 2 3 4 5 6 

10. เมื่อมีงานตองทําเพิ่มขึ้น เขาจะทํางานนั้นจนเสร็จ แมตองทํา 
      นอกเวลาราชการ……………………………………………………….…….. 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6 5 4 3 2 1 11. ไมวาผูมาขอรับบริการจะเปนใคร เขาใหบริการแกทุกคนอยางเทาเทียมกัน… 

12. เขาจะกลาวโทษผูอ่ืน เมื่อมีหลักฐานอยางเพียงพอเทานั้น…………….. 6 5 4 3 2 1 

13. ในการปฏิบัติหนาที่ เขามักยินยอมผอนปรนใหผูมีอํานาจหรือผูมีบุญคุณ 
      เปนกรณีพิเศษ………………………………………………………….…….. 1 2 3 4 5 6 

14. ในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี / เล่ือนวิทยฐานะ เขาใหคนอื่น 
      ชวยทําใหเปนสวนใหญ……………………………………………….…….. 1 2 3 4 5 6 

15. เขามิไดไมมตีําแหนงเปนกรรมการหรือผูจัดการหางหุนสวน หรือบริษัท 
      หรือกิจการใดใด………………………………………………………….…….. 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

16. เขามักใหการชวยเหลือสนับสนุนพรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบอยางเปดเผย.. 1 2 3 4 5 6 

17. แมเปนเรื่องเล็กนอย เขาก็ไมเคยละเมิดหรือทําผิดกฎหมาย…………….. 6 5 4 3 2 1 

18. เขาปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน  ……. 6 5 4 3 2 1 

19. หากมีสิ่งบงบอกวาเพื่อนรวมงานมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทําผิดวินัย 
      เขาจะแนะนาํตักเตือนเพื่อน เพื่อใหแกไขพฤติกรรมนั้น………………….…….. 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

20. แมไมมีหนาที่เกี่ยวของ เขาก็สนับสนุนใหกําลังใจแกผูท่ีปฏิบัติตาม     
      ระเบียบวินัย…………………………………………………….………………. 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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ระดับการประเมิน 

ขอความ 

จริ
งที่

สุด
 

จริ
ง 

คอ
นข

าง
จริ
ง 

คอ
นข

าง
ไม
จริ
ง 

ไม
จริ
ง 

ไม
จริ
งเล

ย 

ตอนที่ 2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ         
21. ไมวาอยูในสถานการณใด เขาก็พูดถึงอาชีพของเขาในทางบวก……………… 6 5 4 3 2 1 

22. เขาพรอมที่จะเขารวมในการพัฒนาวิชาชีพสูความเปนเลิศอยางเต็มที่……… 6 5 4 3 2 1 

23. เขาอุทิศเวลาและทุมเทใหงาน แมไมใชเวลาราชการ………………………… 6 5 4 3 2 1 

24. เขาแสดงถึงความไมพึงพอใจกับงานที่ทํา……………………………………… 1 2 3 4 5 6 

25. เขาพยายามปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทํางาน………..……… 6 5 4 3 2 1 

26. เขาทํางานเพียงแตใหเสร็จ โดยไมสนใจวาผลงานจะเปนอยางไร…………… 1 2 3 4 5 6 

27. เขาเคยเรียกรองความถูกตองและความเปนธรรมในวิชาชพี………………… 6 5 4 3 2 1 

28. เขาจะชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจอยางถูกตองในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ…………. 6 5 4 3 2 1 

29. เขายอมรับในศักยภาพของเพื่อนรวมงานแตละคน…………………………. 6 5 4 3 2 1 

30. เขาชอบวิพากษวิจารณผลงานของเพื่อนในทางลบ……………………… 1 2 3 4 5 6 

31. เขาแสดงความยินดีกับเพื่อนรวมวิชาชีพทีป่ระสบความสําเร็จในการทํางาน 6 5 4 3 2 1 

32. เขาพอใจที่จะปฏิบัติตามแบบอยางเพื่อนรวมวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ 
     ในงาน…………………………………………………………………….…… 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

33. เขาเลือกที่จะทํางานกับเพื่อนรวมงานที่ชอบพอเทานั้น………………………. 1 2 3 4 5 6 

34. เขารับฟงความเห็นของเพื่อนรวมงานทุกคน แมจะไมตรงกับความเห็น 
     ของเขาก็ตาม……………………………………………………………….…… 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

35. เขาสละเวลาเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือกับเพื่อนที่ประสบปญหาในงาน…….. 6 5 4 3 2 1 

36. เขาพยายามปรับปรุงวิธีทํางานของเขาอยูเสมอ………………………………. 6 5 4 3 2 1 

37. เขาไมเคยปฏิเสธเมื่อผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานขอความชวยเหลือ…… 6 5 4 3 2 1 

38. เขาไมยอมทํางานอื่น ท่ีนอกเหนือจากงานในภาระหนาที่ของเขา………… 1 2 3 4 5 6 

39. เขาติดยึดอยูกับแนวความคิดของตน จนไมยอมเปดรับสิ่งใหม ๆ จาก          
ภายนอก................................................................................................... 1 2 3 4 5 6 

40. เขาศึกษาหาความรูใหม ๆ เพื่อนํามาใชพัฒนางานในวิชาชีพ……….……… 6 5 4 3 2 1 

ตอนที่ 3 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

41. แมบางครั้งจะเหนื่อยลา เขายังมุงมั่นใหบริการจนประสบความสําเร็จ 
     ตามเปาหมาย……………………………………………….……………… 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

42. เขาคํานึงถึงการใหบริการที่ถูกตองเปนหลักทุกครั้ง แมวาจะไมถูกใจ 
     หัวหนาก็ตาม…………………………………………………….……………… 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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43. ถาเปนเวลานอกราชการ เขามักปฏิเสธการใหบริการแกผูท่ีไมใชพวก 
     เดียวกัน………………………………………………….……………… 1 2 3 4 5 6 

44. เขาเต็มใจใหบริการแกทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีเง่ือนไขวา 
     ผูรับบริการเปนใคร…………………………………………………………… 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

45. ถาเผชิญปญหาจากการปฏิบัติงาน เขามักปลอยใหเวลาชวยเยียวยาแกไข...... 1 2 3 4 5 6 

46. ไมวาผลจากการปฏิบัติหนาที่จะเปนเชนใด เขายอมรับไดท้ังผิดและชอบ…… 6 5 4 3 2 1 

47. เขายินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูอ่ืน เพื่อนําไป        
      ปรับปรุงแกไขการทํางาน……………………………………………………… 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

48. แมจะมีความยากลําบาก เขาก็ยังยินดีใหบริการอยางเต็มความสามารถ…… 6 5 4 3 2 1 

49. แมเปนงานที่ไมยุงยากซับซอน เขาก็ยังผัดผอนการทํางานนั้นออกไป 
     เรื่อย ๆ...........................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

50. เมื่อเริ่มตนทํางานแลว เขาพยายามทํางานจนสําเร็จตามเปาหมายที่ 
      กําหนดไว ………………………………………………………………………. 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

51. เขาพยามรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางคงเสนคงวา……… 6 5 4 3 2 1 

52. เขาไมเพิกเฉยที่จะเสริมสรางชื่อเสียงใหแกหนวยงานทุกครั้งเมื่อมีโอกาส…… 6 5 4 3 2 1 

53. เขารักษาผลประโยชนของหนวยงานตลอดมา แมผูรวมงานไมให    
      ความสําคัญกับเรื่องนี้ตาม………………………………………………….. 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

54. แมมีผูกลาวถึงหนวยงานในทางเสื่อมเสีย เขาก็ยังวางเฉย…………………… 1 2 3 4 5 6 

55. เมื่อหนวยงานมีกิจกรรม เขาก็รวมทํากิจกรรมอยางเต็มที่…………………… 6 5 4 3 2 1 

56. เขาไมเคยหลีกเล่ียงหรือละทิ้งงานในหนาที่ แมจะมีภารกิจมาก……………… 6 5 4 3 2 1 

57. ถาหนวยงานประสบปญหา เขาจะชวยคิด ชวยทํา เพื่อแกไขปญหาให 
      ผานพนโดยเร็ว………………………………………………………………. 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

58. ถามีความรูหรือประสบการณท่ีเปนประโยชน เขายินดีอาสาเขาไปชวย    
      ทํางานเพื่อพัฒนาใหองคกรวิชาชีพกาวหนายิ่งขึ้น………………………… 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

59. ถามีคาใชจายในการรวมกิจกรรมซึ่งจัดโดยสมาคมทางวิชาชีพ เขามักพูด 
      บายเบี่ยงที่จะรวมกิจกรรม………………………………………..……………. 1 2 3 4 5 6 

60. เมื่อองคกรวิชาชีพจัดกิจกรรม เขามักไปรวมกิจกรรมดวย………..………. 6 5 4 3 2 1 

ตอนที่ 4 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี        

61. เขาดูแลชวยเหลือพอ-แม/ผูมีพระคุณอยางสม่ําเสมอตลอดมา…………… 6 5 4 3 2 1 

62. เขาใหความอุปการะแกพอ แม/ผูมีพระคุณ………………………………….… 6 5 4 3 2 1 
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63. แมจะเปนทรัพยสินเพียงเล็กนอยของทางราชการ เขาก็ไมเคยนําไปใช         
     สวนตัว………………………….………………………………………..….... 

 
6 

  
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

64. แมจะมีโอกาส เขาก็ไมเคยหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่…...............……. 6  5 4 3 2 1 
65. เขาปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน……………………….... 6  5 4 3 2 1 

66. เขาใหขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง เพื่อประโยชนของตน      
     และพวกพอง………………..……………………………………………….... 1 2 3 4 5 6 

67. เขาเคยเขียนรายงานบางอยางไมตรงกับขอเท็จจริง……………………............... 1 2 3 4 5 6 

68. แมจะมีการแบงพรรคแบงพวกในหนวยงาน เขาก็ยังคงวางตัวเปนกลาง……….. 6  5 4 3 2 1 
69. เขาปฏิเสธที่จะรับผลประโยชนอันมิชอบจากบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน 
     ของเขา………………………………………………………………………… 

 

6 

  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

70. แมงานจะยากและมีขอจํากัดเรื่องเวลา เขาก็มุงมั่นทํางานจนสําเร็จ……… 6  5 4 3 2 1 

71. แมวาเพื่อนรวมงานจะละวางงานที่ทํามาดวยกัน เขาก็ยังมุงมั่นทํางานตอ 
     จนสําเร็จ…………………………………………………………………….. 

 
 

6 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

72. เขาละทิ้งงานที่รับผิดชอบไดทันที ถาหากพบวางานนั้นมีปญหา และ 
     อุปสรรค …………………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 6 

73. เขามักอางติดธุระสําคัญเสมอ เมื่อถูกชักชวนใหไปชวยงาน 
      ในกิจกรรมการกุศล……….……………………………………………….. 1 2 3 4 5 6 

74. เขาหลีกเล่ียงที่จะบริจาคเงินใหกับงานการกุศล……………….……………. 1 2 3 4 5 6 

75. เขามักชักชวนใหเพื่อนรวมงานชวยสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม   
      อนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม…………………………………. 

 
6 

  
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

76. เขาไมสนใจดูแลรักษาสถานที่ทํางานใหอยูในสภาพเรียบรอย ………………. 1 2 3 4 5 6 

77. เขาไมปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานของหนวยงาน………………. 1 2 3 4 5 6 
78. เขาใหอภัยผูอ่ืนเสมอ แมวาผูนั้นจะเคยทําใหเขาเดือดรอน……..…………… 6  5 4 3 2 1 

79. เขาชื่นชมยนิดีในความสามารถและความสําเร็จของเพื่อนรวมงาน………… 6  5 4 3 2 1 

80. แมบางครั้งจะมีปญหากับเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา แตเขาก็ไมเคย 
      นําไปพูดจาใหรายลับหลัง……….…………………………………………….. 

 
 

6 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

ตอนที่ 5 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  

81. เขาคํานึงถึงสิทธิของผูอ่ืน แมผูอ่ืนจะไมเรียกรองสิทธิของตน………..……… 6  5 4 3 2 1 
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82. เขายอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน แมเขาจะไมเห็นดวยกับ          
     ความคิดเห็นนั้น ๆ ………….………………………………………………. 

 
 

6 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

83. เขาเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดแสดงความสามารถใหปรากฎ…………….…….. 6  5 4 3 2 1 
84. เขายินดีปรับเปลี่ยนความคิดเห็น หากผูอ่ืนมีความคิดเห็นที่ดีกวา………….. 6  5 4 3 2 1 

85. เขาไมเคยทอดทิ้งเพื่อนรวมงาน แมทีมงานเผชิญปญหาวิกฤต……………….. 6  5 4 3 2 1 

86. เขาพยายามหลีกเล่ียงการกระทําที่กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ…… 6  5 4 3 2 1 

87. เขาคํานึงถึงหมูคณะกอนตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตอสวนรวม………………… 6  5 4 3 2 1 

88. เขายึดผลประโยชนและสิทธิของตนเองมากกวาผลประโยชนและสิทธิ 
      ของผูอ่ืน……………………….……………………………………………. 1 2 3 4 5 6 

89. เขาใชจายเงินโดยไมคํานึงถึงรายได………………………………………….. 1 2 3 4 5 6 

90. เขามักจะกูหรือยืมเงินจากเพื่อนหรือผูใกลชิด……….………………………… 1 2 3 4 5 6 

91. เขากูยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใชจายเปนประจํา………………………… 1 2 3 4 5 6 

92. เขาจัดการรายไดอยางเหมาะสมเพียงพอกับการใขจาย…………………… 6  5 4 3 2 1 

93. เขาใชเงินเกินรายไดท่ีไดรับในแตละเดือน…………….……………..……… 1 2 3 4 5 6 

94. เขามักจะใชสิ่งเสพติด เมื่อเกิดความเครียดหรือมีปญหา……..……………… 1 2 3 4 5 6 

95. เขาไมสูบบุหรี่ แมผูใกลชิดจะสูบบุหรี่หรือชักชวนใหสูบบุหรี่………………… 6  5 4 3 2 1 

96. เขาดื่มสุราหรือของมึนเมาเปนประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน………… 1 2 3 4 5 6 

97. แมวาการพนันบางชนิดจะไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เขาก็ไมเลน 
      การพนันนัน้……………………………………………………………............ 

 
 

6 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

98. เขาชอบเที่ยวกลางคืนเปนประจํา…………………………………………....... 1 2 3 4 5 6 

99. เขามักจะชวนเพื่อน ๆ ไปเทีย่วกลาวคืนถามีโอกาส……………..…………… 1 2 3 4 5 6 

100. เขาดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมกับอัตภาพ…………………………………… 6  5 4 3 2 1 

 
   ผลการประเมิน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  คะแนนที่ได………………………..คะแนน 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………กรรมการประเมิน 
             (…………………………………………………) 
      วันที่………เดือน……………………..พ.ศ………… 
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คูมือการใชแบบประเมินวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(การประเมนิดานที ่1) 
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คูมือการใชแบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

-------- 
 
สวนประกอบของแบบประเมิน 
 แบบประเมิน ประกอบดวยสวนสําคัญสองสวน คือ สวนหนา และสวนเนื้อหา 

1. สวนหนา ประกอบดวย ชื่อ – สกุลของผูรับการประเมิน ตําแหนงปจจุบันของผูรับการประเมินวิทยฐานะ 
ท่ีขอรับการประเมิน หนวยงานที่ผูรับการประเมินสังกัด และชื่อสถานศึกษาของผูรับการประเมิน จากนั้นเปนคําชี้แจง 
การตอบและตัวอยางการตอบ 
 2. สวนเนื้อหา ประกอบดวยขอความที่ใหตอบ (ประเมิน) แบบประเมินมีท้ังหมด 5 ตอนแตละตอนมีขอความ 
จํานวน 20 หรือ 30 ขอ แตละขอความมีมาตรประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงท่ีสุด จริง คอนขางจรงิ คอนขางไมจริง 
ไมจริง และ ไมจริงเลย 
   ตอไปนี้เปนตัวอยางสวนหนาและสวนเนื้อหา ของแบบประเมิน 
             
                     
                            แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการใชแบบประเมินดานที่ 1 

ขอมูลของผูรับการประเมิน 
 ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนงปจจุบัน  ครู                       รอง ผอ.สถานศึกษา        ผอ.สถานศึกษา            
            ศึกษานิเทศก 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน   ชํานาญการ    ชํานาญการพิเศษ 

       เชี่ยวชาญ      เชี่ยวชาญพิเศษ 
สํานัก/กองสถานศึกษา …………………………………….......เทศบาล ………………………………… 
อําเภอ......................................................................จังหวัด.....................................……… 
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คําช้ีแจง   แบบประเมินนี้ใชเปนเครื่องมือสําหรับกรรมการรวบรวมขอมูล เพื่อการประเมินใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะ แบบประเมินมี 5 ขั้นตอน แตละตอนเปนขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมิน ประกอบ 
 มาตรประเมินคา 6 ระดับ ในการประเมิน ขอใหกรรมการพิจารณาวา แตละขอความที่กลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับ
การประเมินตรงกับความเปนจริงเพียงใด แลวเขียนเครื่องหมาย √ ลงบน            ของระดบัการประเมินซ่ึงมีตั้งแต 

    จริงท่ีสุด……..ถึง ไมจริงเลย ขอใหศึกษาตัวอยางตอไปนี้ 
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ตอนที่ ก พฤติกรรมรวมมือ       
1. แมจะไมชอบเพื่อนบางคน แตถาไดรับมอบงานใหทํารวมกัน       

6 √ 5 4 3 2 1     เขาก็ตั้งใจทํา…………………………………………………… 
2. ถาเขาทํากิจกรรมที่ชอบยังไมเสร็จ เขาจะไมทํากิจกรรมอื่น       

   แมถึงเวลาที่ควรทําก็ตาม……………………………………… 6 5 4 √ 3 2 1 

3. ………… 
  

ความหมาย    ใน ขอ 1  แสดงวาผูท่ีทานประเมิน ไดปฏิบัติตามเหตุการณในขอความดังกลาวในระดับ จริง 
            ใน ขอ 2  แสดงวา เขาไดปฏิบัติตามเหตุการณดังกลาวในระดับ คอนขางไมจริง  
 
 คําช้ีแจง    ขอใหทานอานขอความตอไปนี้ แลวประเมินตามความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับ 
     การประเมิน โดยประเมินใหครบทุกขอ 
 
 
                         
 คําแนะนําการใชแบบประเมิน 

1. คุณสมบัติของผูใช ผูใชแบบประเมินควรมีความรูความเขาใจ ทักษะในการประเมิน มีคุณธรรมของผูประเมิน 
ซ่ึงคุณธรรมที่สําคัญคือ ความซื่อสัตย ยุติธรรม บริสุทธิ์ และการรักษาความลับ 

  2. การศึกษาเครื่องมือกอนใช กรรมการที่จะนําแบบประเมินไปใช ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินให  
              เขาใจอยางชัดเจน โดยศึกษาจากคูมือนี้ และแบบประเมินฯ รวมทั้งศึกษาวิธีการตรวจใหคะแนนและการแปลความหมาย 
               ของคะแนน   
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การตรวจใหคะแนนแบบประเมิน 

1. การตรวจใหคะแนน 
    แบบประเมินแตละฉบับ มีขอความประกอบมาตรประเมินคา (6 ระดับ) จํานวน 20-30 ขอความ 

ขอความมีท้ังท่ีเปนเชิงบวก และเชิงลบ ขอความเชิงบวกใหคะแนน ตั้งแตจริงท่ีสุด จริง คอนขางจริง….ถึง ไมจริงเลย เปน 6 5 4 ….
ถึง 1 ตามลําดับ ขอความเชิงลบ ใหคะแนนตั้งแต จริงท่ีสุด จริง คอนขางจริง…….ถึง ไมจริงเลย เปน 1 2 3 ……ถึง 6 ตามลําดับ 
พฤติกรรมแตละพฤติกรรมยอยพิจารณาจากคะแนนรวมในแตละตอนของแบบประเมิน พฤติกรรมรวมทุกดาน พิจารณาจากคะแนน
ทุกตอนรวมกัน ขอความใดเปนเชิงบวกขอความใดเปนเชิงลบ จะไดเสนอตอจากเกณฑพิจารณา 

 คะแนนที่เปนไปไดของแบบประเมินแตละตอนเปน 1 X จํานวนขอ ถึง 6 X จํานวนขอ เชน ถาแบบประเมิน 
มี 20 ขอ คะแนนที่เปนไปไดคือ 20 ถึง 120 

 ความหมายของคะแนน จากคะแนนรวมที่ได ถาบุคคลใดไดคะแนนจากการประเมินนอยแสดงวามีคุณลักษณะ
นั้นต่ํา ถาบุคคลใดไดคะแนนจากการประเมินมาก แสดงวามีคุณลักษณะนั้นสูง 

 2. วิธีการคิดคะแนน และเกณฑการพิจารณา 
     2.1 วิธีการคิดคะแนน 

1) ตรวจใหคะแนนการประเมินของกรรมการแตละคน โดยแตละขอพิจารณาตามน้ําหนักการประเมิน           
ประกอบกับทิศทางของขอความ (ขอความเปนบวก หรือลบ)คะแนนที่เปนไปไดของแตละขอคือ 1 ถึง 6 

2) รวมคะแนนแตละตอน และทั้งฉบับ จากแบบประเมินของกรรมการแตละคน  คะแนนรวมทั้งฉบับของ 
กรรมการแตละคนเปนไดตั้งแต 100 ถึง 600 คะแนน 

3) นําคะแนนจากแบบประเมินของกรรมการ 3 คนรวมกัน แลวหารดวย 3   คะแนนที่เปนไดคือ ตั้งแต  
100 ถึง 600 ถาตองการคิดเปนรอยละ หรือคะแนนเต็มรอยใหหารดวย 6 อีกครั้งหนึ่ง (สําหรับการ
ประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชีย่วชาญ หรือ 

4) นําคะแนนจากแบบประเมินของกรรมการ 5 คนรวมกัน แลวหารดวย 5 คะแนนที่เปนไดคือ ตั้งแต  
100 ถึง 600 ถาตองการคิดเปนรอยละ หรือคะแนนเต็มรอยใหหารดวย 6 อีกครั้งหนึ่ง (สําหรับการ
ประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

       2.2 เกณฑการพิจารณา 
             ผูผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนตามเกณฑท่ี ก.ท.กําหนด ดังนี้ 

1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวารอยละ 65  
    ของคะแนนเต็ม 
2) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน  
    ไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
3) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวา 
    รอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
4) กรณีขอเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 5 คน  ไมต่ํากวา 
    รอยละ 80 ของคะแนนเต็ม     
 
 
 
 
 
 
 
 



 13
 
 

 
ลักษณะขอความ (ทิศทาง) ของแบบประเมินแตละตอน 
 
ตอนที่ 1   ประเมิน “การมีวินัย” ของผูรับการประเมิน 
 

ขอความ +                         5      6             10    11    12      15      17     18     19      20  
ขอความ - 1      2      3      4      7      8      9             13      14      16 

รวม 
20 ขอ 

 
ตอนที่ 2   ประเมิน “ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 21     22     23     25     27     28     29     31     32     34    35     36     37     40  
ขอความ -                   24     26                       30              33                               38     39 

รวม 
20 ขอ 

 
ตอนที่ 3 ประเมิน “ความรับผิดชอบในวิชาชีพ” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 41    42    44    46    47   48    50    51    52    53    55   56    57    58    60 
ขอความ -         43    45                   49                            54                           59                  

รวม 
20 ขอ 

 
ตอนที่ 4 ประเมิน “การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 61    62    63   64    65    68   69    70    71           75            78     79     80 
ขอความ -                                66    67                   72    73   74    76    77                  

รวม 
20 ขอ 

 
ตอนที่ 5 ประเมิน “การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม” ของผูรับการประเมิน 
 
ขอความ + 81    42    83    84    85    86    87            92            95    97           100 
ขอความ -                                         88    89    90    91    93    94    96    98    99        

รวม 
20 ขอ 

 
 

------------------------ 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แบบประเมินและคูมือการใชแบบประเมิน 

คุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 
(การประเมินดานที ่2) 
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แบบประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 
(การประเมนิดานที ่2) 

 
 
 
 แบบประเมนิดานที่ 2 (1)  สําหรับวิทยฐานะครูชาํนาญการ และวทิยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ 
 แบบประเมนิดานที่ 2 (2)  สําหรับวิทยฐานะครูเชีย่วชาญ และวิทยฐานะครูเชีย่วชาญพิเศษ 
 แบบประเมนิดานที่ 2 (3) สําหรับทุกวทิยฐานะ ทุกสายงาน (ยกเวนสายงานการสอน) 
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แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
                ครูชํานาญการ 

                                                                ครูชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ……………………………………………….. 
               (………………………………………………..) 
                                      กรรมการประเมิน 
        วันที่………….เดือน…………………….พ.ศ…………. 
 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงช้ี รายสมรรถนะ และเฉลี่ยรวม 

คะแนนที่ไดในแตละตัวบงช้ี สมรรถนะ 
ตัวบงชี้ท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 4 

เฉลี่ย 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์      
2. การบริการที่ดี      
3. การพัฒนาตนเอง      
4. การทํางานเปนทีม      
5. การออกแบบการเรียนรู      
6. การพัฒนาผูเรียน      
7. การบริหารจัดการชั้นเรียน      
                                                                     เฉลี่ยรวม  

 
             หมายเหตุ   1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวา 2.60 ในระบบ 
                           คะแนนเต็ม 4.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 
                                  2) กรณีขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวา 2.80 
                         ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน   

 

แบบประเมินดานที่ 2 (1) 

ขอมูลผูรับการประเมิน
ช่ือ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนงปจจุบัน………………………………………………….……………วิทยฐานะปจจุบัน…………………….………………………….. 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา……………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
เทศบาล………………………………………………… อําเภอ………………………………………………… จังหวัด………………………………… 
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คําช้ีแจง 

แนวปฏิบัติในการประเมิน 
-------- 

 
1. กรรมการผูประเมิน ควรใชแบบประเมินนี้ควบคูกับคูมือประเมินฯ โดยใหตรวจสอบขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่แสดงถึง

รองรอยความมคีุณภาพ ผนวกกับการสังเกต หรือสอบถามขอมลูจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานหรือผูรับบริการ กอนตัดสนิใจใหคะแนน
คุณภาพในแตละตัวบงชี้ ท้ังนี้ ขอใหบันทึกรองรอยความมีคุณภาพ โดยระบุขอมูลที่ตรวจพบใหชัดเจน 
 2. เกณฑการใหคะแนนระดับตัวบงชี้ ท่ีเปนเกณฑท่ัวไป ไดกําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 
     4……ดีมาก   หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 
     เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง บรรลุผลสัมฤทธิ์เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
     ของเปาหมายงานมีความตอเนื่องในเชิงคุณภาพ และเปนอยางได โดยปรากฏรองรอย คุณภาพ 
     จากแหลงตาง ๆ อยางชัดเจนที่สุด 
     3…..ดี   หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับ 
     เปนสวนใหญ หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 70-79 ของเปาหมายงานมีความตอเนื่องในเชิงคุณภาพ 

    คอนขางมาก โดยปรากฎรองรอยคุณภาพ จากแหลงตาง ๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 
     2….พอใช   หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขางหลากหลาย สะทอนคุณภาพในระดับ 

  เปนที่ยอมรับปานกลาง หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน โดยปรากฏรองรอย    
  คุณภาพ จากแหลงตาง ๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 

     1….ควรปรับปรุง  หมายถึง ไมคอยปรากฎคุณลักษณะ หรือปรากฎพฤติกรรมบงชี้ไมชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย หรือบรรลุ 
                                     ผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 ของเปาหมายที่กําหนด 
 3. การตัดสินใจใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหวงกลมรอบตัวเลข แสดงระดับคุณภาพ ตามคําตัดสินของกรรมการแตละทาน 
 4. การบันทึกสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางที่ปรากฎบนหนาปกแบบประเมินนี้ กรรมการแตละทานดําเนินการหลังจาก 
ท่ีไดใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ท้ัง 7 สมรรถนะเรียบรอยแลว 
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บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัตงิาน 
--------- 

 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ 1  การมุงผลสัมฤทธิ์  :  ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 
     มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

1.1 คุณภาพงาน 
ดานความถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4- ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบ 
   ทุกรายการ และเปนแบบอยางได 
3- ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสวนใหญ 
2- ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
1- มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมี 
    ขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1.2 ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค การนํา 
นวัตกรรม/ทางเลือก
ใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของงาน 
      

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการ 
    พัฒนางานใหม ๆ โดยมีการจัดทํารายงานการ 
    พัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร 
    ในวงกวาง 
3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําเอกสารประกอบการ 
    พัฒนางานใหม ๆ โดยมีการบันทึกหรือกลาวถึง 
    ในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใดลักษณะหน่ึง ไมม ี
    การเผยแพรในวงกวาง 
2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใชในการ 
    พัฒนางาน สามารถระบุลักษณะ/ประเภทนวัตกรรม 
    ได แตไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
1-ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ ยังไมมีการนํา 
    นวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใช 

1.3 ความมุงมั่นใน 
การพัฒนาผลงาน 
อยางตอเนื่อง 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานทุกรายการ 
    ที่ไดรับมอบหมาย จนปรากฎผลงานที่มีคุณภาพ 
    เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เก่ียวของ 
3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับ   
    มอบหมาย จนผลงานเปนที่ยอมรับในองคกร 
2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานใหบรรลุ 
    เปาหมาย 
1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับมอบหมาย 
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2. การบริการท่ีดี :  ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

2.1 การปรับปรุงระบบ
บริการ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูล 
    มาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในเกือบทุก 
    รายการอยางตอเนื่อง 
3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา   
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนสวนใหญ 
2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา 
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบริการเปนบางครั้ง 
1-ปรับปรุงระบบริการเมื่อมีคําถามหรือขอเรียกรอง 
 

2.2 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหรือ 
ผูเกี่ยวของ  
 
      

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ 
    ระดับมาก  
3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก 
1-ผูรับบริการนอยกวารอยละ 60 มีความพึงพอใจ 
   ระดับมาก  

 
3. การพัฒนาตนเอง : การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ 
         เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.1 การศึกษา คนควา  
หาความรู ดวยการเขา 
ประชุมทางวิชาการ 
อบรม สัมมนา หรือ 
วิธีการอื่น ๆ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีช่ัวโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 
    ช่ัวโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุม    
    เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
    เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เก่ียวของ 
3-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป และมีการ 
    จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
    เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
2-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป หรือมกีาร 
    จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
    เรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
1-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป หรือมกีาร 
    จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
    เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน)

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.2 การรวบรวมและ 
ประมวลความรูในการ
พัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีการสังเคราะหขอมลูความรู จัดเปนหมวดหมู 
    ปรับปรุงใหทนัสมัย รวบรวมองคความรูสําคัญ 
    เพื่อใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู  
    และปรับปรุงใหทันสมัยเพื่อใชในการพัฒนางาน 
2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู 
    เพื่อใชในการพัฒนางาน               
1-มีการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนางานแตไมได 
   จัดเปนหมวดหมู 

3.3 การแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นดานวิชาการ
ในหมูเพื่อนรวมงาน  

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
3-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 70-79 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
2-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 60-69 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
1-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

 
4.  การทํางานเปนทีม : การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตวเขากับ 
           บุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.1 การใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน 
เพื่อนรวมงาน 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   สม่ําเสมอเกือบทุกครั้ง 
3-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   เปนสวนใหญ 
2-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   เปนบางครั้ง 
1-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   นาน ๆ ครั้ง 

4.2 การแสดงบทบาท
ผูนําหรือผูตามได 
อยางเหมาะสม 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นอยางเหมาะสมเกือบทุกโอกาส/สถานการณ 
3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น  
   อยางเหมาะสมกัโอกาส/สถานการณ เปนสวนใหญ 
2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นอยางเหมาะสมในบางโอกาส/สถานการณ 
1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นไมเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.3 การปรับตัวเขากับ
สถานการณและกลุมคน
ที่หลากหลาย 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ 
    บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและ 
    ตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน 
    เกือบทุกสถานการณ 
3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ 
    บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและ 
    ตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน 
    สถานการณสวนใหญ 
2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบคุคลในหนวยงาน 
    ของตนไดทุกกลุมอยางมีประสทิธิภาพ 
1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบคุคลในหนวยงาน 
   ไดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 
 

4.4 การเสริมแรงให 
กําลังใจ สงเสริม    
สนับสนุนเพื่อนรวมงาน
ในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
    ในโอกาสที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง        
3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
    ในโอกาสที่เหมาะสม เปนสวนใหญ 
2-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
    ในโอกาสที่เหมาะสม เปนบางครั้ง       
1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
    ในโอกาสที่เหมาะสม นาน ๆ ครั้ง 
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สมรรถนะประจําสายงาน 
5. การออกแบบการเรียนรู : 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.1 ความรู ความเขาใจ 
เร่ืองการออกแบบ 

     ความรู    

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
    การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม  
    ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ 
    แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม 
    การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม 
    ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ 
    ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผล 
    การเรียนรูและแนะนําแกเพื่อนครูได 
3-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
    การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม  
    ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ 
    แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม 
    การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม 
    ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ 
    ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผล 
    การเรียนรู 
2-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
    การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม  
    ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ 
    แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม 
    การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม 
    ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ 
    ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผล 
    การเรียนรูของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 
1-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนไดชัดเจน 
    กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และออกแบบการ 
    ประเมินผลทีส่อดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียน 
    ที่ตองการใหเกิดขึ้น           
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.2 ความสามารถใน 
การออกแบบการ
เรียนรู 

 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
    สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรู  
    ที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความสามารถในการคิด 
    วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม ไดเหมาะสม 
    ตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียน และ 
    ชุมชนใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม 
    และการประเมินผลการเรียนรู 
3-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
    สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรู  
    ที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความสามารถในการคิด 
    วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม ไดเหมาะสม 
    ตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียน และ 
    ชุมชน 
2-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
    และเหมาะสมกับผูเรียน  
1-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
     

5.3 การนําผลการ
ออกแบบการเรียนรู
ไปใชในการจัดการ
เรียนรู 

 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
    เรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณอยาง  
    เหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง และ 
    มีการประเมินผล การออกแบบการเรียนรู 
3-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
    เรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณอยาง  
    เหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง  
2-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
    เรียนรูจริง และมีการปรับใชตามสถานการณอยาง  
    เหมาะสม 
1-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
    เรียนรูจริง      
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6. การพัฒนาผูเรียน : 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.1 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหแก
ผูเรียน  

   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
   มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรม 
   ทางศาสนาและครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
   ที่ดีแกผูเรียน 
3-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
   มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และผูเรียนเขารวม 
   กิจกรรมทางศาสนา 
2-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
   มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
1-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรู 

6.2 การพัฒนาทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย 
และ สุขภาพจิตของ
ผูเรียน 

   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน  
   การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข และรูเทาทัน 
   ตอสังคมที่เปลีย่นแปลงอยางเหมาะสมตามวัย  
3-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน  
2-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง และมีทักษะในการเรียนรู  
1-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง  

6.3 การปลูกฝงการเปน
ประชาธิปไตยและ
ความภูมิใจในความ
เปนไทยใหกับ
ผูเรียน 

   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
    เคารพความคิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคี    
    ของหมูคณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทย  
    วัฒนธรรมทองถิ่น และนิยมใชของไทย       
3-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
    เคารพความคิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคี    
    ของหมูคณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทย  
    วัฒนธรรมทองถิ่น  
2-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
    เคารพความคิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคี    
    ของหมูคณะ  
1-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
   เคารพความคิดเห็นของผูอื่น  
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.4 การจัดระบบดูแล     
ชวยเหลือผูเรียน     

   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน 
   การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ 
   พฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเรียน มีกิจกรรม   
ปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงามและมีการ
ดูแลอยางทั่วถึง ทันเหตุการณ 

3-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน 
   การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ 
   พฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเรียน ม ี
   กิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริม 
   ใหผูเรียนปฏิบติัตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม 
2-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน 
   การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ 
   พฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเรียน ม ี
   กิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด  
1-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน 
    การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ 
    พฤติกรรม  

7. การบริหารจัดการช้ันเรียน : 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.1 การจัดบรรยากาศ 
การจัดการเรียน 
การสอน 

   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือ 
   ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษา 
   คนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือ 
   เก้ือกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน 
   และผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนมคีวามกระตือรือรนใน 
   การเรียนและผูเรียนมีความสุขดีงามและมีการดูแล 
   อยางทั่วถึง ทันเหตุการณ 
3-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือ 
   ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษา 
   คนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือ 
   เก้ือกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน 
   และผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนมีความกระตือรือรน   
   ในการเรียน 
2-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือ 
   ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษา 
   คนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือ 
   เก้ือกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน 
   และผูเรียนกับผูเรียน  
1-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือ 
   ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษา 
   คนควาที่เปนปจจุบัน และสงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือ
    เก้ือกูลกัน  
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.2 การจัดทําขอมูล 
สารสนเทศและ
เอกสารประจําชั้น
เรียน/ประจําวิชา 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
    ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา 
    ช้ันเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ 
    เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา 
    ผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
3-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
    ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา 
    ช้ันเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ 
    เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา 
    ผูเรียนไดบางสวน 
2-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
    ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา 
    ช้ันเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ 
    เปนปจจุบัน  
1-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
    ประจําวิชา จัดทําระบบขอมูลและเอกสารประจํา 
    ช้ันเรียน/ประจําวิชา 

7.3 การกํากับ ดูแล  
     ช้ันเรียน/ประจํา

วิชา  
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
   กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนใหเปนไปตาม   
   ขอตกลงและสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนให 
   เรียนรวมกันไดอยางราบรื่น 
3-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
   กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนใหเปนไปตาม   
   ขอตกลงและสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนให 
   เรียนรวมกันได 
2-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
   กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนใหเปนไปตาม   
   ขอตกลง 
1-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
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บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น 
 
 
1. จุดเดน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

      กรรมการประเมิน 
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………………….  

 
 
 
หมายเหตุ   สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ ตองบันทึกขอ 1 และ ขอ 2 
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แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 

(การประเมินดานที ่2) 
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แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลือ่นวิทยฐานะ 

  ครูเชี่ยวชาญ 
        ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ………………………………………………… 
               (………………………………………………..) 
                                กรรมการประเมิน 
        วันที่………….เดือน……………………พ.ศ…………. 
 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงช้ี รายสมรรถนะ และเฉลี่ยรวม 

คะแนนที่ไดในแตละตัวบงช้ี สมรรถนะ 
ตัวบงชี้ท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 4 

เฉลี่ย 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์      
2. การบริการที่ดี      
3. การพัฒนาตนเอง      
4. การทํางานเปนทีม      
5. การวิเคราะหและสังเคราะห      
6. การออกแบบการเรียนรู      
7. การพัฒนาผูเรียน      
8. การบริหารจัดการชั้นเรียน      
                                                   เฉลี่ยรวม  

 
            หมายเหตุ   1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวา 3.00 ในระบบ 
                      คะแนนเต็ม 4.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 
                                 2) กรณีขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 5 คน ไมต่ํากวา 3.20 
                     ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน   
 
 

แบบประเมินดานที่ 2 (2) 

ขอมูลผูรับการประเมิน
ช่ือ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนงปจจุบัน………………………………………………………………วิทยฐานะปจจุบัน……………………………………………. 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
เทศบาล……………………………………………………… อําเภอ……………………………………………… จังหวัด………………………… 
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คําช้ีแจง 
แนวปฏิบัติในการประเมิน 

-------- 
 

1. กรรมการผูประเมิน ควรใชแบบประเมินนี้ควบคูกับคูมือประเมินฯ โดยใหตรวจสอบขอมูล/สารสนเทศ/ 
หลักฐานที่แสดงถึงรองรอยความมีคุณภาพ ผนวกกับการสังเกต หรือสอบถามขอมูลจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
หรือผูรับบริการ กอนตัดสินใจใหคะแนนคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ท้ังนี้ ขอใหบันทึกรองรอยความมีคุณภาพ โดยระบุ 
ขอมูลที่ตรวจพบใหชัดเจน 
 2. เกณฑการใหคะแนนระดับตัวบงชี้ ท่ีเปนเกณฑท่ัวไป ไดกําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 
     4……ดีมาก      หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 
        เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง บรรลุผลสัมฤทธิ์เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
         ของเปาหมายงานมีความตอเนื่องในเชิงคุณภาพ และเปนแบบอยางได โดยปรากฎรองรอย 
        คุณภาพ จากแหลงตาง ๆ อยางชัดเจนที่สุด 
    3…..ดี        หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 
        เปนที่ยอมรับเปนสวนใหญ หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 70-79 ของเปาหมายงานมีความตอเนื่อง 

      ในเชิงคุณภาพคอนขางมาก โดยปรากฎรองรอยคุณภาพ จากแหลงตาง ๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 
    2….พอใช      หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขางหลากหลาย สะทอนคุณภาพ 

    ในระดับเปนที่ยอมรับปานกลาง หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน            
    โดยปรากฎรองรอยคุณภาพจากแหลงตาง ๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 

    1….ควรปรับปรุง   หมายถึง ไมคอยปรากฎคุณลักษณะ หรือปรากฎพฤติกรรมบงชี้ไมชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย 
    หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 ของเปาหมายที่กําหนด 

 3. การตัดสนิใจใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหวงกลมรอบตัวเลข แสดงระดับคุณภาพ ตามคําตัดสินของกรรมการแตละทาน 
 4. การบันทึกสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางที่ปรากฎบนหนาปกแบบประเมินนี้ กรรมการแตละทานดําเนินการหลังจาก 
              ท่ีไดใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ท้ัง 8 สมรรถนะเรียบรอยแลว 
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บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัตงิาน 
--------- 

 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ 1  การมุงผลสัมฤทธิ์  :  ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 
     มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

1.1 คุณภาพงาน 
ดานความถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบ 
    ทุกรายการ และเปนแบบอยางได 
3-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสวนใหญ
2-ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
1-มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมี 
    ขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1.2 ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค การนํา 
นวัตกรรม/ทางเลือก
ใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของงาน 
      

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการ 
   พัฒนางานใหม ๆ โดยมีการจัดทํารายงานการ 
   พัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร 
   ในวงกวาง 
3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําเอกสารประกอบการ 
   พัฒนางานใหม ๆ โดยมีการบันทึกหรือกลาวถึง 
   ในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใดลักษณะหน่ึง ไมม ี
   การเผยแพรในวงกวาง 
2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใชในการ 
   พัฒนางาน สามารถระบุลักษณะ/ประเภทนวัตกรรม 
   ได แตไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
1-ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ ยังไมมีการนํา 
   นวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใช 

1.3 ความมุงมั่นใน 
การพัฒนาผลงาน 
อยางตอเนื่อง 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานทุกรายการ 
   ที่ไดรับมอบหมาย จนปรากฎผลงานที่มีคุณภาพ 
   เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เก่ียวของ 
3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับ   
   มอบหมาย จนผลงานเปนที่ยอมรับในองคกร 
2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานใหบรรลุ 
   เปาหมาย 
1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับมอบหมาย 
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2. การบริการท่ีดี :  ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

2.1 การปรับปรุงระบบ
บริการ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูล 
   มาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในเกือบทุก 
   รายการอยางตอเนื่อง 
3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา   
   ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนสวนใหญ 
2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา 
   ปรับปรุงและพัฒนาระบบริการเปนบางครั้ง 
1-ปรับปรุงระบบริการเมื่อมีคําถามหรือขอเรียกรอง 
 

2.2 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหรือ 
ผูเกี่ยวของ  
 
      

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจระดับมาก  
3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก 
1-ผูรับบริการนอยกวารอยละ 60 มีความพึงพอใจ 
   ระดับมาก  

 
3. การพัฒนาตนเอง : การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ 
         เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.1 การศึกษา คนควา  
หาความรู ดวยการเขา 
ประชุมทางวิชาการ 
อบรม สัมมนา หรือ 
วิธีการอื่น ๆ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีช่ัวโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 
   ช่ัวโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุม   
   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
   เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เก่ียวของ 
3-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป และมีการ 
   จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลีย่น 
   เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
2-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป หรือมกีาร 
   จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลีย่น 
   เรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
1-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป หรือมกีาร 
   จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลีย่น 
   เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.2 การรวบรวมและ 
ประมวลความรูในการ
พัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีการสังเคราะหขอมลูความรู จัดเปนหมวดหมู 
   ปรับปรุงใหทนัสมัย รวบรวมองคความรูสําคัญ 
   เพื่อใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู  
   และปรับปรุงใหทันสมัยเพื่อใชในการพัฒนางาน 
2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู 
   เพื่อใชในการพัฒนางาน               
1-มีการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนางานแตไมได 
   จัดเปนหมวดหมู 

3.3 การแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นดานวิชาการ
ในหมูเพื่อนรวมงาน  

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
3-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 70-79 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
2-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 60-69 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
1-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

 
4.  การทํางานเปนทีม : การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตวเขากับ 
           บุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.1 การใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน 
เพื่อนรวมงาน 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   สม่ําเสมอเกือบทุกครั้ง 
3-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   เปนสวนใหญ 
2-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   เปนบางครั้ง 
1-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   นาน ๆ ครั้ง 
 

4.2 การแสดงบทบาท
ผูนําหรือผูตามได 
อยางเหมาะสม 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นอยางเหมาะสมเกือบทุกโอกาส/สถานการณ 
3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น  
   อยางเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ เปนสวนใหญ 
2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นอยางเหมาะสมในบางโอกาส/สถานการณ 
1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
    ผูอื่นไมเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.3 การปรับตัวเขากับ
สถานการณและกลุมคน
ที่หลากหลาย 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ 
   บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและ 
   ตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน 
   เกือบทุกสถานการณ 
3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ 
    บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและ 
    ตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน 
    สถานการณสวนใหญ 
2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบคุคลในหนวยงาน 
   ของตนไดทุกกลุมอยางมีประสทิธิภาพ 
1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบคุคลในหนวยงาน 
   ไดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 
 

4.4 การเสริมแรงให 
กําลังใจ สงเสริม    
สนับสนุนเพื่อนรวมงาน
ในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง        
3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสม เปนสวนใหญ 
2-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสม เปนบางครั้ง       
1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสม นาน ๆ ครั้ง 

 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห : ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย ตามหลักการ 
           หรือกฎเกณฑที่กําหนด สามารถรวบรวมสิ่งตาง ๆ จัดทําอยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือ  
           พัฒนางาน รวมทั้ง สามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา 
           อยางเปนระบบ  
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.1 การวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา ความ
ตองการของงานและ
เสนอทางเลือกหรือ 
แนวทางปองกัน แกไข
ปญหางานในความ
รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและ 
   แนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลายและ 
   ปฏิบัติได โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
3-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและ 
   แนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลาย 
   โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
2-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและ 
   แนวทางการแกไขปญหาบางลกัษณะไมหลากหลาย 
   มีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
1-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาของงานได แตไมชัดเจน 
   ในเรื่องแนวทางการแกไขปญหา 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.2 ความเหมาะสมของ
แผนงาน/โครงการใน
ความรับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลอง 
   สัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลองกับ  
   นโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและมีการ 
   ระบุตัวชี้วัด ความสําเร็จอยางชัดเจน 
3-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลอง 
   สัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลองกับ  
   นโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 
2-หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของ 
    แผนงานโครงการสอดคลองกัน แตองคประกอบอื่น 
    ยังไมสอดคลองสัมพันธกัน 
1-วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการสอดคลองกับ 
    หลักการและเหตุผล แตกิจกรรมไมสอดคลองกัน 
 

5.3 ความคิดริเร่ิมเชิง
ระบบในการแกปญหา
หรือพัฒนางาน   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ   
   โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/ 
    โครงการรองรบั ดําเนินกิจกรรมและประเมนิผลการ 
    แกปญหาหรอืพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน 
    ไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ 
   โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/ 
   โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการ 
   แกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน 
   ไปใชพัฒนางานเปนบางครั้ง  
2-มีการวิเคราะหปญหางาน ดําเนินกิจกรรมและ 
   ประเมินผลการแกปญหาหรือพฒันางาน แตไม 
   ปรากฎรองรอยการนําผลการประเมินไปใช 
1-มีการสํารวจปญหาการทํางานอยางงาย ดําเนิน   
   กิจกรรมโดยไมปรากฎรองรอยการประเมินผลงาน 
   ที่ชัดเจน  
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สมรรถนะประจําสายงาน 
6. การออกแบบการเรียนรู : 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.1 ความรู ความเขาใจ 
เร่ืองการออกแบบ 
ความรู    

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
   การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม  
   ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ 
   แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม 
   การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม 
   ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ 
   ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผล 
   การเรียนรูและแนะนําแกเพื่อนครูได 
3-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
   การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม  
   ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ 
   แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม 
   การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม 
   ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ 
   ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผล 
   การเรียนรู 
2-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนน 
   การคิด วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม  
   ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความ 
   แตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรม 
   การเรียนรูที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตาม 
   ขอกําหนดในผลการเรียนรูและออกแบบการ 
   ประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผล 
   การเรียนรูของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 
1-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนไดชัดเจน 
   กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และออกแบบการ 
   ประเมินผลที่สอดคลองกับคุณลกัษณะของผูเรียน 
   ที่ตองการใหเกิดขึ้น           
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.2 ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
   สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรู  
   ที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความสามารถในการคิด 
   วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม ไดเหมาะสม 
   ตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียน และ 
   ชุมชนใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม 
   และการประเมินผลการเรียนรู 
3-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
   สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรู  
   ที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความสามารถในการคิด 
   วิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเร่ิม ไดเหมาะสม 
   ตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียน และ 
   ชุมชน 
2-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
   และเหมาะสมกับผูเรียน  
1-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
     
 

6.3 การนําผลการ
ออกแบบการเรียนรูไป
ใชในการจัดการเรียนรู 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
   เรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณอยาง  
   เหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง และ 
   มีการประเมินผล การออกแบบการเรียนรู 
3-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
   เรียนรูจริง มีการปรับใชตามสถานการณอยาง  
   เหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง  
2-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
   เรียนรูจริง และมีการปรับใชตามสถานการณอยาง  
   เหมาะสม 
1-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ 
   เรียนรูจริง      
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7. การพัฒนาผูเรียน : 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.1 การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
ใหแกผูเรียน  
   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
   มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรม 
   ทางศาสนาและครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
   ที่ดีแกผูเรียน 
3-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
   มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และผูเรียนเขารวม 
   กิจกรรมทางศาสนา 
2-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียน 
   มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติกิจกรรม 
   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
1-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แกผูเรียน 
   ในการจัดการเรียนรู 

7.2 การพัฒนาทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย และ 
สุขภาพจิตของผูเรียน 
   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน  
   การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข และรูเทาทัน 
   ตอสังคมที่เปลีย่นแปลงอยางเหมาะสมตามวัย  
3-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน  
2-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง และมีทักษะในการเรียนรู  
1-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
   การรูจักดูแลตนเอง  

7.3 การปลูกฝงการเปน
ประชาธิปไตยและความ
ภูมิใจในความเปนไทย
ใหกับผูเรียน 
   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
   เคารพความคิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคี    
   ของหมูคณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทย  
   วัฒนธรรมทองถิ่น และนิยมใชของไทย       
3-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
   เคารพความคิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคี    
   ของหมูคณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทย  
   วัฒนธรรมทองถิ่น  
2-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
   เคารพความคิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคี    
   ของหมูคณะ  
1-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา 
   เคารพความคิดเห็นของผูอื่น  
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.4 การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน     
   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน 
   การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ 
   พฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเรียน ม ี
   กิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริม 
   ใหผูเรียนปฏิบติัตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม 
   และมีการดูแลอยางทั่วถึง ทันเหตุการณ 
3-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน 
   การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ 
   พฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเรียน ม ี
   กิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสริม 
   ใหผูเรียนปฏิบติัตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม 
2-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชใน 
   การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับ 
   พฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเรียน  
   มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด  
1-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการ   
ชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม 

8. การบริหารจัดการช้ันเรียน : 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

8.1 การจัดบรรยากาศ 
การจัดการเรียน 
การสอน 
   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือ 
   ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษา 
   คนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือ 
   เก้ือกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน 
   และผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนมคีวามกระตือรือรนใน 
   การเรียนและผูเรียนมีความสุขดีงามและมีการดูแล 
   อยางทั่วถึง ทันเหตุการณ 
3-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือ 
   ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษา 
   คนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียนชวยเหลอื 
   เก้ือกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน 
   และผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนมีความกระตือรือรน   
   ในการเรียน 
2-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือ 
   ส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษา 
   คนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือ 
   เก้ือกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน 
   และผูเรียนกับผูเรียน  
1-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อ    
    การเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่ 
   เปนปจจุบันและสงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือเก้ือกูลกัน
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

8.2 การจัดทําขอมูล 
สารสนเทศและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน/ 
ประจําวิชา 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา จัดทําระบบขอมลูและเอกสารประจํา 
   ช้ันเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ 
   เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา 
   ผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
3-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา จัดทําระบบขอมลูและเอกสารประจํา 
   ช้ันเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ 
   เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา 
   ผูเรียนไดบางสวน 
2-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา จัดทําระบบขอมลูและเอกสารประจํา 
   ช้ันเรียน/ประจําวิชาใหมีความถูกตองครบถวนและ 
   เปนปจจุบัน  
1-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา จัดทําระบบขอมลูและเอกสารประจํา 
   ช้ันเรียน/ประจําวิชา 

8.3 การกํากับ ดูแล  
ช้ันเรียน/ประจําวิชา  
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
   กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนใหเปนไปตาม   
   ขอตกลงและสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนให 
   เรียนรวมกันไดอยางราบรื่น 
3-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
   กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนใหเปนไปตาม   
   ขอตกลงและสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนให 
   เรียนรวมกันได 
2-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
   กํากับ ดูแล การปฏิบัติของผูเรียนใหเปนไปตาม   
   ขอตกลง 
1-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรียน/ 
   ประจําวิชา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
     

 
 
 
 
 
 
 



 28
 

ขอคิดเห็น 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

    กรรมการประเมิน 
วันที่……….เดือน………………………..…………. พ.ศ………………… 
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แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

(สําหรับทุกวิทยฐานะ ทุกสายงาน ยกเวนสายงานการสอน) 
   
       รองผูอํานวยการชํานาญการ 

                                ผูอํานวยการชํานาญการ 
                                         ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 
 
                                            รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
                                                    ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
                                                    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 
 

                                                    รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ     
                                                    ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
                                                    ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
                                               
 
    ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
                                                    ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินดานที่ 2 (3) 
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        ลงชื่อ………………………………………………… 
               (………………………………………………..) 
                                 กรรมการประเมิน 
        วันที่………….เดือน……………………พ.ศ…………. 
 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงช้ี รายสมรรถนะ และเฉลี่ยรวม 
 

คะแนนที่ไดในแตละตัวบงช้ี 
สมรรถนะ 

ตัวบงช้ีที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 3 ตัวบงช้ีที่ 4 
เฉลี่ย 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์      
2. การบริการที่ดี      
3. การพัฒนาตนเอง      
4. การทํางานเปนทีม      
5. การวิเคราะหและสังเคราะห      
6. การสื่อสารและการจูงใจ      
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร      
8. การมีวิสัยทัศน       
                                                   เฉลี่ยรวม  

 
          หมายเหตุ  1) กรณีขอใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวา 2.60 ในระบบ 
                      คะแนนเต็ม 4.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน 
                            2) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวา 2.80 
                   ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน   

               3) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวา 3.00 
                     ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน   
                 4) กรณีขอเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 5 คน ไมต่ํากวา 3.20 
                    ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือไมตํ่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จึงจะถือวาผาน   
 

ขอมูลผูรับการประเมิน
ช่ือ – สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………….........…. 
ตําแหนงปจจุบัน………………………………………………………วิทยฐานะปจจุบัน…………………………..………………………….. 
สํานัก/กอง/สถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………… 
เทศบาล …………………………………………………… อําเภอ………………………………………………… จังหวัด……………………………… 
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คําชี้แจง 
แนวปฏิบัตใินการประเมนิ 

-------- 
 

1. กรรมการผูประเมิน ควรใชแบบประเมินนี้ควบคูกับคูมือประเมินฯ โดยใหตรวจสอบขอมูล/สารสนเทศ/ 
หลักฐานที่แสดงถึงรองรอยความมีคุณภาพ ผนวกกับการสังเกต หรือสอบถามขอมูลจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
หรือผูรับบริการ กอนตัดสินใจใหคะแนนคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ท้ังนี้ ขอใหบันทึกรองรอยความมีคุณภาพ โดยระบุ 
ขอมูลที่ตรวจพบใหชัดเจน 
 2. เกณฑการใหคะแนนระดับตัวบงชี้ ท่ีเปนเกณฑท่ัวไป ไดกําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 
     4……ดีมาก      หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 
        เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง บรรลุผลสัมฤทธิ์เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
        ของเปาหมายงานมีความตอเนื่องในเชิงคุณภาพ และเปนอยางได โดยปรากฎรองรอย 
        คุณภาพ จากแหลงตาง ๆ อยางชัดเจนที่สุด 
    3…..ดี       หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 
        เปนที่ยอมรับเปนสวนใหญ หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 70-79 ของเปาหมายงานมีความตอเนื่อง 

      ในเชิงคุณภาพคอนขางมาก โดยปรากฎรองรอยคุณภาพ จากแหลงตาง ๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 
    2….พอใช      หมายถึง ปรากฎคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขางหลากหลาย สะทอนคุณภาพ 

    ในระดับเปนที่ยอมรับปานกลาง หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน            
    โดยปรากฎรองรอยคุณภาพจากแหลงตาง ๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 

    1….ควรปรับปรุง  หมายถึง ไมคอยปรากฎคุณลักษณะ หรือปรากฎพฤติกรรมบงชี้ไมชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย 
    หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 ของเปาหมายที่กําหนด 

 3. การตัดสินใจใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหวงกลมรอบตัวเลข แสดงระดับคุณภาพ ตามคําตัดสินของ 
กรรมการแตละทาน 
 4. การบันทึกสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางที่ปรากฎบนหนาปกแบบประเมินนี้ กรรมการแตละทาน 
ดําเนินการหลังจากที่ไดใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ท้ัง 8 สมรรถนะเรียบรอยแลว 
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บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัตงิาน 

--------- 
 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่ 1  การมุงผลสัมฤทธิ์  :  ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 
      มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

1.1 คุณภาพงาน 
ดานความถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบ 
   ทุกรายการ และเปนแบบอยางได 
3-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสวนใหญ
2-ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
1-มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมี 
   ขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1.2 ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค การนํา 
นวัตกรรม/ทางเลือก
ใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของงาน 
      

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการ 
   พัฒนางานใหม ๆ โดยมีการจัดทํารายงานการ 
   พัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร 
   ในวงกวาง 
3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําเอกสารประกอบการ 
   พัฒนางานใหม ๆ โดยมีการบันทึกหรือกลาวถึง 
   ในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใดลักษณะหน่ึง ไมม ี
   การเผยแพรในวงกวาง 
2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใชในการ 
   พัฒนางาน สามารถระบุลักษณะ/ประเภทนวัตกรรม 
   ได แตไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
1-ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ ยังไมมีการนํา 
   นวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใช 
 

1.3 ความมุงมั่นใน 
การพัฒนาผลงาน 
อยางตอเนื่อง 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานทุกรายการ 
   ที่ไดรับมอบหมาย จนปรากฎผลงานที่มีคุณภาพ 
   เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เก่ียวของ 
3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับ   
   มอบหมาย จนผลงานเปนที่ยอมรับในองคกร 
2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานใหบรรลุ 
   เปาหมาย 
1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับมอบหมาย 
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2. การบริการท่ีดี :  ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

2.1 การปรับปรุงระบบ
บริการ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูล 
   มาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในเกือบทุก 
   รายการอยางตอเนื่อง 
3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา   
   ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการเปนสวนใหญ 
2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการ นําขอมูลมา 
   ปรับปรุงและพัฒนาระบบริการเปนบางครั้ง 
1-ปรับปรุงระบบริการเมื่อมีคําถามหรือขอเรียกรอง 
 

2.2 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหรือ 
ผูเกี่ยวของ  
 
      

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจระดับมาก 
3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก 
1-ผูรับบริการนอยกวารอยละ 60 มีความพึงพอใจ 
   ระดับมาก  

 
3. การพัฒนาตนเอง : การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ 
         เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน)

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.1 การศึกษา คนควา  
หาความรู ดวยการเขา 
ประชุมทางวิชาการ 
อบรม สัมมนา หรือ 
วิธีการอื่น ๆ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีช่ัวโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 
   ช่ัวโมง/ป และมีการจัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุม   
   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
   เปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกรที่เก่ียวของ 
3-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป และมีการ 
   จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลีย่น 
   เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
2-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป หรือมีการ 
   จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลีย่น 
   เรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
1-มีช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป หรือมีการ 
   จัดทําเอกสารนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลีย่น 
   เรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

3.2 การรวบรวมและ 
ประมวลความรูในการ
พัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการสังเคราะหขอมลูความรู จัดเปนหมวดหมู 
   ปรับปรุงใหทนัสมัย รวบรวมองคความรูสําคัญ 
   เพื่อใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู  
   และปรับปรุงใหทันสมัยเพื่อใชในการพัฒนางาน 
2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมู 
   เพื่อใชในการพัฒนางาน               
1-มีการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนางานแตไมได 
   จัดเปนหมวดหมู 

3.3 การแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นดานวิชาการ
ในหมูเพื่อนรวมงาน  

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
3-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 70-79 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
2-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   รอยละ 60-69 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
1-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
   นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

 
4.  การทํางานเปนทีม : การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตวเขากับ 
           บุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.1 การใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน 
เพื่อนรวมงาน 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   สม่ําเสมอเกือบทุกครั้ง 
3-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   เปนสวนใหญ 
2-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   เปนบางครั้ง 
1-ใหความรวมมอื ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงาน 
   นาน ๆ ครั้ง 

4.2 การแสดงบทบาท
ผูนําหรือผูตามได 
อยางเหมาะสม 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นอยางเหมาะสมเกือบทุกโอกาส/สถานการณ 
3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น  
    อยางเหมาะสมกัโอกาส/สถานการณ เปนสวนใหญ 
2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นอยางเหมาะสมในบางโอกาส/สถานการณ 
1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับ 
   ผูอื่นไมเหมาะสมกับโอกาส/สถานการณ 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

4.3 การปรับตัวเขากับ
สถานการณแะกลุมคนที่
หลากหลาย 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ 
   บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและ 
   ตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน 
   เกือบทุกสถานการณ 
3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับ 
   บุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและ 
   ตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพใน 
   สถานการณสวนใหญ 
2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบคุคลในหนวยงาน 
   ของตนไดทุกกลุมอยางมีประสทิธิภาพ 
1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบคุคลในหนวยงาน 
   ไดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 

4.4 การเสริมแรงให 
กําลังใจ สงเสริม    
สนับสนุนเพื่อนรวมงาน
ในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง        
3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสม เปนสวนใหญ 
2-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสม เปนบางครั้ง       
1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
   ในโอกาสที่เหมาะสม นาน ๆ ครั้ง 
 

สมรรถนะประจําสายงาน 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห : ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย ตามหลักการ 
           หรือกฎเกณฑที่กําหนด สามารถรวบรวมสิ่งตาง ๆ จัดทําอยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือ  
           พัฒนางาน รวมทั้ง สามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา 
           อยางเปนระบบ  

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.1 การวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา ความ
ตองการของงานและ
เสนอทางเลือกหรือ 
แนวทางปองกัน แกไข
ปญหางานในความ
รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและ 
   แนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลายและ 
   ปฏิบัติได โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
3-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและ 
   แนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่หลากหลาย 
   โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
2-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของงานและ 
   แนวทางการแกไขปญหาบางลกัษณะไมหลากหลาย 
   มีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
1-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาของงานได แตไมชัดเจน 
   ในเรื่องแนวทางการแกไขปญหา 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

5.2 ความเหมาะสมของ
แผนงาน/โครงการใน
ความรับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลอง 
   สัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลองกับ  
   นโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและมีการ 
   ระบุตัวชี้วัด ความสําเร็จอยางชัดเจน 
3-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลอง 
   สัมพันธกับทุกองคประกอบและสอดคลองกับ  
   นโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 
2-หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของ 
   แผนงานโครงการสอดคลองกัน แตองคประกอบอื่น 
   ยังไมสอดคลองสัมพันธกัน 
1-วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการสอดคลองกับ 
   หลักการและเหตุผล แตกิจกรรมไมสอดคลองกัน 

5.3 ความคิดริเร่ิมเชิง
ระบบในการแกปญหา
หรือพัฒนางาน   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ   
   โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/ 
   โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการ 
   แกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน 
   ไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือ 
   โอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/ 
   โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการ 
   แกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน 
   ไปใชพัฒนางานเปนบางครั้ง  
2-มีการวิเคราะหปญหางาน ดําเนินกิจกรรมและ 
   ประเมินผลการแกปญหาหรือพฒันางาน แตไม 
   ปรากฎรองรอยการนําผลการประเมินไปใช 
1-มีการสํารวจปญหาการทํางานอยางงาย ดําเนิน   
   กิจกรรมโดยไมปรากฎรองรอยการประเมินผลงาน 
   ที่ชัดเจน  

 
6. การสื่อสารและจูงใจ : ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจน สามารถ 
                                 ชักจูง โนมนาวใหผูอ่ืน เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.1 ความสามารถใน
การพูดและเขียนใน   
โอกาสตาง ๆ   

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสตาง ๆ ใหผูอื่น 
   เขาใจไดอยางรวดเร็ว และชัดเจนเกือบทุกครั้ง 
3-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสตาง ๆ ใหผูอื่น 
   เขาใจไดอยางรวดเร็ว และชัดเจนเปนสวนใหญ 
2-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสตาง ๆ ใหผูอื่น 
   เขาใจไดอยางรวดเร็ว และชัดเจนเปนบางครั้ง 
1-พูด เขียน ส่ือสาร โตตอบใหผูอืน่เขาใจไดยากหรือ 
   ตองมีการอธิบายเพิ่มเติมบอยครั้ง 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

6.2 ความสามารถใน
การสื่อสารผานสื่อ   
เทคโนโลย ี    

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตและ  
   นําเสนอผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
   ไดดวยตนเอง 
3-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตและ  
   นําเสนอผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได 
2-สามารถสืบคนขอมูลผานสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได 
1-ใชส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดไมคลอง หรือตองมี 
   ผูชวยเหลืออยางใกลชิด  

6.3 ความสามารถใน
การจูงใจ โนมนาว 
ใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ
คลอยตาม เพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายของการ
ส่ือสาร 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด    
   หลักวิชา เพื่อพูดโนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม 
   เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร เกือบทุก 
   สถานการณ 
3-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด    
   หลักวิชา เพื่อพูดโนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม 
   เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร เปนสวนใหญ 
2-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด    
   หลักวิชา เพื่อพดูโนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม 
   เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสารบางสถานการณ 
1-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด    
   หลักวิชา เพื่อพูดโนมนาว พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม 
   ไดนอยมาก  

 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนําและชวยแกปญหาใหแกเพื่อน รวมงานและผูเกี่ยวของ  
                                          มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนและให 

       โอกาสผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.1 การใหคําปรึกษา 
แนะนําและชวย
แกปญหาแกเพื่อน
รวมงานและผูเก่ียวของ 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา  
   ที่สมเหตุผล หลากหลายเปนไปไดจนเพื่อนรวมงาน 
   สามารถแกปญหาไดเกือบทุกครั้ง จนเปนที่พึ่งของ 
   เพื่อนรวมงานในองคกร 
3-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา  
   ที่สมเหตุผล หลากหลายเปนไปไดจนเพื่อนรวมงาน 
   สามารถแกปญหาไดเปนสวนใหญ 
2-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา  
   ที่สมเหตุผลเปนไปได จนเพื่อนรวมงานสามารถ 
    แกปญหาได เปนบางครั้ง  
1-ใหคําแนะนําเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา  
    แตเพื่อนรวมงานนําไปใชไดนอยมาก 
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ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

7.2 การมีสวนรวมใน
การพัฒนาบุคลากร  
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-รวมคิด รวมทาํ และรวมตัดสินใจในกระบวนการ 
   พัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางตอเนื่อง   
3-รวมคิด รวมทาํ ในการพัฒนาบคุลากรของหนวยงาน 
2-รวมปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร 
1-รวมรับรู ใหความรวมมือภายใตเง่ือนไขขอตกลง 
   ของหนวยงาน  

7.3 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางและสราง
เครือขายการพัฒนา
บุคลากร 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนา 
   บุคลากรระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ    
3-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนา 
   บุคลากร ระดับกลุมสถานศึกษา  
2-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนา 
   บุคลากร ระดับสถานศึกษา/กลุมสาระ/หนวยงาน 
1-เปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน แตมีบทบาทในการ 
   สรางเครือขายพัฒนาบุคลากรนอยมาก 

7.4 การสงเสริม  
สนับสนุนและใหโอกาส
เพื่อนรวมงานไดพัฒนา
ในรูปแบบตาง ๆ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงาน 
   และผูเก่ียวของไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอยาง 
   หลากหลายและตอเนื่อง 
3-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงาน 
   และผูเก่ียวของไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอยาง 
   หลากหลายเปนบางป   
2-จัดกิจกรรม/โครงการใหเพื่อนรวมงานและผูเก่ียวของ 
ไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพบางลักษณะบางโอกาส  

1-จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพใหเพื่อนรวมงาน   
  ตามที่รองขอ ไมมีแผนการปฏิบติังานที่ชัดเจน 
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8. การมีวิสัยทัศน : ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ แนวทางการพัฒนาองคกรที่เปนรูปธรรม เปนที่ยอมรับ 
   และเปนไปไดในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม ๆ เพื่อการพัฒนางาน 

ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยคุณภาพ 
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

8.1 การใชกระบวนการ
มีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน หรือทศิทาง
การพัฒนาองคกร 
    

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเก่ียวของรอยละ  
   80 ขึ้นไป มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือ  
   ทิศทางการพัฒนาองคกร 
3-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเก่ียวของสวนใหญ 
   หรือรอยละ 70-79 มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 
   หรือทิศทางการพัฒนาองคกร 
2-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเก่ียวของ รอยละ  
   60-69 ของสมาชิกในองคกร มีสวนรวมในการกําหนด 
   วิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 
1-กําหนดวิสัยทัศนโดยคณะทํางานเฉพาะกลุม หรือ    
   สมาชิกในองคกร นอยกวารอยละ 60- มีสวนรวม 
 

8.2 ความทันสมยัและ
สรางสรรคของวิสัยทัศน 
หรือทศิทางการพฒันา
งานและความสอดคลอง
กับนโยบายขององคกรที่
สังกัด 
    

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความ 
   มุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลอง 
   กับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด มีการวิเคราะห 
   ทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความ 
   มุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลอง 
   กับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด มีการวิเคราะห 
   ทบทวนและปรับปรุงบางสวน ในรอบ 2 ปที่ผานมา 
2-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความ 
   มุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลอง 
   กับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด แตไมมีการ 
   ปรับปรุงเลย ในรอบ 2 ปที่ผานมา 
1-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางานไมชัดเจนเทาที่ควร 
   ไมปรากฎรองรอยหลักฐานที่สะทอนวิสัยทัศนทีเ่ปน 
   รูปธรรม   
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ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยคุณภาพ 

(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงาน) 
คะแนนผลการตัดสิน 
(วงกลมลอมรอบตัวเลข) 

8.3 ความเปนรูปธรรม 
ความเปนไปได หรือ   
โอกาสความสําเร็จตาม 
วิสัยทัศน 
    

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน  
   สอดคลองกับวิสัยทัศน พรอมทั้งกําหดยุทธศาสตร 
   หรือแนวทางการพัฒนางานที่เปนรูปธรรม  
   มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับอยาง 
   ครอบคลุมและชัดเจน 
3-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน  
   สอดคลองกับวิสัยทัศน พรอมทั้งกําหดยุทธศาสตร 
   หรือแนวทางการพัฒนางานที่เปนรูปธรรม  
   มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับอยางชัดเจน 
   ประมาณ 3 ใน 4 ของพันธกิจ  
2-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน  
   สอดคลองกับวิสัยทัศน พรอมทั้งกําหดยุทธศาสตร 
   หรือแนวทางการพัฒนางานที่เปนรูปธรรม  
   มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับประมาณ  
   ครึ่งหนึ่งของพันธกิจ 
1-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางานไม  
   สอดคลองกับวิสัยทัศนหรือแนวทางการพัฒนางาน 
   ยังไมเปนรูปธรรม ชัดเจน 
 

8.4 การยอมรับการ
ปรับเปลี่ยนเทคนิค  
วิธีการ เมื่อสถานการณ 
แวดลอมเปลี่ยนไป 
    

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4-มีการวิเคราะห ทบทวนภาวะแวดลอมขององคกร 
   อยางตอเนื่อง แสวงหาขอมูล เปดใจรับ/กระตุน/ 
   สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน  
   เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป  
3-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรบัเปลี่ยนเทคนิค 
   วิธีการทํางาน เมื่อมีผูเสนอแนะหรือใหขอคิดเหน็ 
   ภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลงไป 
2-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรบัเปลี่ยนเทคนิค 
   วิธีการทํางาน เมื่อสถานการณหรือภาวะแวดลอม  
   ขององคกรมีการปรับเปลี่ยนคอนขางมาก 
1-ยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางานใน 
   สถานการณจําเปน หรือตามเงื่อนไขบังคับ 
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บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ที่ควรพัฒนาและขอคิดเห็น 
 
1. จุดเดน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

   กรรมการประเมิน 
วันที่……….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………  

 
 

 
หมายเหตุ        สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ ตองบันทึกขอ 1 และ ขอ 2 
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คูมือการใชแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 

(การประเมนิดานที ่2) 
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คูมือการใชแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

------- 
รายการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ไดกําหนดรายการ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน ดังตอไปนี้ 
 
สมรรถนะหลัก   ประกอบดวย 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่ม 
   สรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
2. การบริการท่ีดี  : ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
3. การพัฒนาตนเอง  :  การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาขีพ  
  เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
4. การทํางานเปนทีม  :  การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัว 
  เขากับบุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 
 
สมรรถนะประจําสายงาน  ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหและสังเคราะห  : ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอยตามหลักการ 

หรือกฎเกณฑท่ีกําหนด สามารถรวบรวมสิ่งตาง ๆ จัดทําอยางเปนระบบ เพื่อแกปญหา หรือพัฒนางาน 
รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

2. การสื่อสารและการจูงใจ  : ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร  โตตอบในโอกาสหรือสถานการณตาง ๆ ตลอดจน 
สามารถชักจูง โนมนาวใหผูอ่ืน เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   :  ความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยแกปญหาใหแกเพื่อน รวมงานและ 
ผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนและให 
โอกาสผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  

4. การมีวิสัยทัศน  :  ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ แนวทางการพัฒนาองคกรที่เปนรูปธรรมเปนที่ 
ยอมรับและเปนไปไดในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม ๆ เพื่อการพัฒนางาน 

5. การออกแบบการเรียนรู  : มีความรู ความเขาใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู 
การนําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรู 

6. การพัฒนาผูเรียน  :  ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ปลูกฝงการเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย การจัดระบบดูและ ชวยเหลือ ใหกับผูเรียน 

7. การบริหารจัดการช้ันเรียน  :  ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การจัดขอมูลสารสนเทศ 
เอกสารประจําชั้น/ประจําวิชา การกํากับ ดูแล ชั้นเรียน/ประจําวิชาตาง ๆ  

หมายเหตุ  สมรรถนะหลัก กําหนดใหประเมินทุกวิทยฐานะ ทุกสายงาน 
   สมรรถนะประจําสายงาน กําหนดใหประเมินแตกตางกันในแตละสายงาน

คูมือการใชแบบประเมินดานที่ 2 
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รายการสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนงและวิทยฐานะ 
 

ครู รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก 
รายการสมรรถนะ 

คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ / / / / / / / / / / / / / / / 
2. การบริการที่ดี / / / / / / / / / / / / / / / 
3. การพัฒนาตนเอง / / / / / / / / / / / / / / / 
4. การทํางานเปนทีม / / / / / / / / / / / / / / / 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห   / / / / / / / / / / / / / 
6. การสื่อสารและการจูงใจ     / / / / / / / / / / / 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร     / / / / / / / / / / / 
8. การมีวิสัยทัศน     / / / / / / / / / / / 
9. การออกแบบการเรียนรู / / / /            
10. การพัฒนาผูเรียน / / / /            
11. การบริหารจัดการชั้นเรียน / / / /            

รวม 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
 
หมายเหตุ  คศ.2 สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ / คศ.3 สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ / คศ.4 สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ / คศ.5 สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
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เกณฑการใหคะแนนและตัดสินผลการประเมินคณุภาพการปฏิบัติงาน 
  การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ไดกําหนดเกณฑ 

ท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
1. เกณฑการใหคะแนนในระดับตัวบงช้ี 

     การใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ ไดกําหนดเกณฑคะแนน ท่ีมีความหมายทั่วไป ดังนี้ 
     4……ดีมาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 
   เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง บรรลุผลสัมฤทธิ์เกือบทุกครั้ง หรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
   ของเปาหมายงานมีความตอเนื่องในเชิงคุณภาพ และเปนแบบอยางได โดยปรากฏรองรอย 
   คุณภาพ จากแหลงตาง ๆ อยางชัดเจนที่สุด 
    3…..ดี  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัด มีลักษณะคอนขางหลากหลาย หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 
   เปนที่ยอมรับเปนสวนใหญ หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 70-79 ของเปาหมายงานมคีวามตอเนื่อง 
   ในเชิงคุณภาพคอนขางมาก โดยปรากฏรองรอยคุณภาพ จากแหลงตาง ๆ สอดคลองกันอยางชัดเจน 
    2….พอใช หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเดนชัดพอสมควร มีลักษณะคอนขางหลากหลาย สะทอนคุณภาพ 
    ในระดับเปนที่ยอมรับปานกลาง หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ รอยละ 60-69 ของเปาหมายงาน            
     โดยปรากฎรองรอยคุณภาพบางพอสมควร 
    1….ควรปรับปรุง  หมายถึง ไมคอยปรากฏคุณลักษณะ หรือปรากฏพฤติกรรมบงชี้ไมชัดเจน หรือเกิดขึ้นนอย 
     หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ ต่ํากวารอยละ 60 ของเปาหมายที่กําหนด 
 
2. การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 กรรมการผูประเมินแตละคน ใหคะแนนเปนรายสมรรถนะ แลวหาคาเฉลี่ยของทุกสมรรถนะ หลังจากนั้น นําไปวิเคราะห 
เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ยรวม จากกรรมการทุกคน การตัดสินใหผานจะตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม ดังนี้ 
 1) วิทยฐานะชํานาญการ  ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม หรือไมต่ํากวา 2.60 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4.00  
 2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม หรือไมต่ํากวา 2.80 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4.00  
 3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม หรือไมต่ํากวา 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00  
 4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม หรือไมต่ํากวา 3.20 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4.00
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กรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานของพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาล 
 

สมรรถนะ :  ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ :  
     ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 
ในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีการพัฒนาผลงาน
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

1.1 คุณภาพงานดานความถูกตอง 
      ครบถวนสมบูรณ  

4-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเกือบทุกรายการ และเปน
แบบอยางได 
3-ผลงานมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสวนใหญ 
2-ผลงานครบถวนสมบูรณ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
1-มีผลงานเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายแตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

1.ตรวจสอบจากขอมูลผล เชน รายงานการปฏิบัติงาน 
 ผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนานวัตกรรม   
 การเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ รายงาน  
 ประจําป บันทึกการสอน เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานและ 
   ผูเกี่ยวของ 

 1.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
     การนํานวัตกรรม/ทางเลือกใหม ๆ 
     มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
     ของงาน   

4-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการพัฒนางานใหม ๆ  
    โดยมีการจัดทํารายงานการพัฒนาที่เปนรูปธรรม ชัดเจน และมีการ 
    เผยแพรในวงกวาง 
3-มีการทดลองวิธีการหรือจัดทําคูมือประกอบการพัฒนางานใหม ๆ  
    โดยมีการบันทึกหรือกลาวถึงในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใด 
    ลักษณะหนึ่ง ไมมีการเผยแพรในวงกวาง 
2-มีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนางาน สามารถ 
  ระบุลักษณะ/ประเภทนวัตกรรมได แตไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณ 
   อักษร 
1-ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ ยังไมมีการนํานวัตกรรม/วิธีการใหม ๆ มาใช

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน รายงาน 
   การพัฒนานวัตกรรม รายงานการพัฒนางาน 
   รายงานผลการดําเนินงานในรอบป คูมือตาง ๆ  
   เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 

 1.3 ความมุงมั่นในการพัฒนา 
      ผลงานอยางตอเนื่อง 

4-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานทุกรายการที่ไดรับมอบหมาย  
    จนปรากฎผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในองคกรและนอกองคกร 
   ที่เกี่ยวของ 
3-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานที่ไดรับมอบหมาย จนผลงาน 
    เปนที่ยอมรับในองคกร 
2-มุงมั่น กระตือรือรนในการพัฒนาผลงานใหบรรลุเปาหมาย 
1-มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ไดรับมอบหมาย 

1. ตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงาน เชน รายงาน 
    การพัฒนานวัตกรรม รายงานการพัฒนางาน 
    รายงานผลการดําเนินงานในรอบป คูมือตาง ๆ 
    เปนตน 
2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงาน และ 
    ผูเกี่ยวของ 
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สมรรถนะ :  ความหมาย ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
2. การบริการที่ดี :  
    ความตั้งใจในการปรับปรุง
ระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการ 
 

2.1 การปรับปรุงระบบบริการ   
      

4-ศึกษาความตองการของผูรับบริการนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา ระบบ 
   บริการในเกือบทุกรายการอยางตอเนื่อง 
3-ศึกษาความตองการของผูรับบริการนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
   บริการ เปนสวนใหญ  
2-ศึกษาความตองการของผูรับบริการนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
   บริการ เปนบางครั้ง 
1-ปรับปรุงระบบบริการเมื่อมีคําถาม หรือขอเรียกรอง 

1.ตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงาน เชน บันทึกการ 
   ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการบริการ  
   บันทึกการใหบริการ เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานและ 
   ผูเกี่ยวของ 

 2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
      หรือผูเกี่ยวของ 

4-ผูรับบริการรอยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจระดับมาก 
3-ผูรับบริการรอยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2-ผูรับบริการรอยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก 
1-ผูรับบริการรอยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมาก 

1.ตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงาน เชน รายงานการ 
   ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา 
   ความคิดเห็นของผูรับบริการ เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ 

3. การพัฒนาตนเอง :  
    การศึกษา คนควา หาความรู  
ติดตามองคความรูและ
เทคโนโลยี ใหม ๆ  ในวง
วิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา 
ตนเองและพัฒนางาน 
 

3.1 การศึกษา คนควา หาความรู 
    ดวยการเขาประชุมทางวิชาการ 
   อบรม สัมมนา หรือวิธกีารอื่น ๆ 

4-มีชั่วโมงเขาประชุม อบรม สัมมนาไมนอยกวา 20 ชั่วโมง และมีการจัดทํา 
    เอกสารนาํเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป
3-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป และมีการจัดทําเอกสาร นําเสนอตอ 
    ที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 1 รายการ/ป 
2-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมีการจัดทําเอกสารนําเสนอ 
    ตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 2 รายการ/ป 
1-มีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป หรือมีการจัดทําเอกสาร  
   นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 รายการ/ป 

1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเขาประชุม 
    อบรม สัมมนา เชน บันทึกการสงเขาประชุม/     
   อบรมเกียรติบัตร วุฒิบัตร บทความ/งานเขียน       
  ที่นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 
2. สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานและ 
   ผูเกี่ยวของ 

 3.2 การรวบรวมและประมวล 
     ความรูในการพัฒนาองคกร  
    และวิชาชีพ 
        

4-มีการสังเคราะหขอมูลความรู จัดเปนหมวดหมู ปรับปรุงใหทันสมัย 
    รวบรวมองคความรูสําคัญ เพื่อใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมูและปรับปรุงให 
    ทันสมัยเพื่อใชในการพัฒนางาน 
2-มีการรวบรวม ประมวลความรู จัดเปนหมวดหมูเพื่อใชในการพัฒนางาน  
1-มีการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนางานแตไมไดจัดเปนหมวดหมู  
 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน รายงาน 
   การพัฒนานวัตกรรม รายงานการพัฒนางาน 
   รายงานผลการดําเนินงานในรอบป คูมือตาง ๆ  เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
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 3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

     ดานวิชาการในหมูเพื่อนรวมงาน 
      
        

4-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน รอยละ 80 ขี้นไป 
    ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด  
3-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน รอยละ 70-79   
    ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
2-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน รอยละ 60-69   
    ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 
1-เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน นอยกวารอยละ 60  
    ของจํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัด 

1.ตรวจสอบขอมูล/หลักฐาน เชน รายงานการ 
   ประชุมและขอเขียนวิชาการที่นําเสนอที่ประชุม 
   เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 

4.1 การใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
     สนับสนุนเพือ่นรวมงาน 
      
        

4-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเพื่อนรวมงาน สม่ําเสมอ    
   เกือบทุกครั้ง   
3-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเพื่อนรวมงาน เปนสวนใหญ 
2-ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเพื่อนรวมงาน เปนบางครั้ง 
1-ใหความรวมมือ ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน นาน ๆ ครั้ง 

1.ตรวจสอบขอมลู/หลักฐาน เชน บันทึกการประชุม 
   ปรึกษางาน บันทึกมอบหมายงาน เปนตน  
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
3.สังเกตการทํางานรวมกับผูอื่น 

4. การทํางานเปนทีม : 
    การใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจ
แกเพื่อนรวมงาน การปรับตัว 
เขากับบุคคลอื่นหรือแสดง
บทบาทผูนําผูตามไดอยาง
เหมาะสม 

4.2 การแสดงบทบาทผูนําหรือ 
      ผูตามไดอยางเหมาะสม 
      
      
        

4-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น อยางเหมาะสม 
   เกือบทุกโอกาส/สถานการณ   
3-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น อยางเหมาะสม 
   กับโอกาส/สถานการณ เปนสวนใหญ 
2-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น อยางเหมาะสม 
   ในบางโอกาส/สถานการณ 
1-แสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น ไมเหมาะสม 
   กับโอกาส/สถานการณ 
 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน บันทกึการ 
   ประชุมปรึกษางาน   
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรอื 
   ผูเกี่ยวของ 
3.สังเกตการแสดงบทบาทในการทํางานรวมกับ  
  ผูอื่น 
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 4.3 การปรับตัวเขากับสถานการณ 

     และกลุมคนที่หลากหลาย  
      
        

4-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    ในหนวยงานของตนและตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสทิธิภาพใน 
     เกือบทุกสถานการณ 
3-ใชทักษะการบริหารจัดการในการทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    ในหนวยงานของตนและตางหนวยงานไดทุกกลุมอยางมีประสทิธิภาพใน 
     สถานการณสวนใหญ 
2-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนไดทุกกลุม 
    อยางมีประสิทธิภาพ 
1-ทํางานรวมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหนวยงาน ไดเฉพาะบุคคล 
   หรือเฉพาะกลุม 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง 
   การรวมกิจกรรม การทํางานรวมกับผูอื่นใน 
   ระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศ ระดับกลุม 
   สถานศึกษาและระดับสถานศึกษาหรือฝาย 
   ความสม่ําเสมอในการเขารวมทีมงาน  
   การปฏิบัติหนาที่ทั้งในฐานะผูนํากลุมและ 
   สมาชิกกลุมที่ดี ฯลฯ 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 

 4.4 การเสริมแรง ใหกําลังใจ  
      สงเสริม สนบัสนุนเพื่อน 
      รวมงานในการปฏิบัติงาน 
       
      
        

4-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่ 
    เหมาะสมเกอืบทุกครั้ง 
3-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 
   เปนสวนใหญ    
2-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่ 
   เหมาะสมเปนบางครั้ง 
1-ใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในโอกาสที่ 
   เหมาะสมนาน ๆ ครั้ง 

1.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
2.สังเกตการทํางานรวมกับผูอื่น 
    

5. การวิเคราะหและสังเคราะห : 
    ความสามารถในการทําความเขาใจ
สิ่งตาง ๆ  แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย
ตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กําหนด
สามารถรวบรวมสิ่งตาง ๆ  จัดทําอยาง
เปนระบบเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน 
รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรืองาน
ในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา
อยางเปนระบบ 

5.1 การวิเคราะหสภาพปจจุบัน 
   ปญหา ความตองการของงาน 
   และเสนอทางเลือกหรือแนวทาง 
   ปองกันแกไขปญหางานในความ 
   รับผิดชอบ 
      
        

4-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของงานและแนวทางการปองกัน   
   แกไขปญหาที่หลากหลายและปฏิบัติได โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
3-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของงานและแนวทางการปองกัน  
   แกไขปญหาที่หลากหลาย โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
2-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของงานและแนวทางการแกไข 
    ปญหาบางประการ ไมหลากหลายมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน 
1-ระบุสภาพปจจุบัน ปญหาของงานได แตไมชัดเจนในเรื่องแนวทาง 
   แกไขปญหา 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน หรือโครงการ 
   เชน วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
   ที่รับผิดชอบ บันทึกการสอน บันทึกหลังสอน 
   รายงานสรุปผล การดําเนินงานเสนอผูเกี่ยวของ 
    เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
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 5.2 ความเหมาะสมของแผนงาน/ 

      โครงการในความรับผิดชอบ 
      
      
        

4-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลองสัมพันธกับ  
    ทุกองคประกอบและสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร การพัฒนา 
    องคกรและมีการระบุตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจน 
3-องคประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลองสัมพันธกับทุก  
   องคประกอบและสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกร  
2-หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของแผนงาน โครงการ  
    สอดคลองกัน แตองคประกอบอื่นยังไมสอดคลองสัมพันธกัน 
1-วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการสอดคลองกับหลักการและ 
    เหตุผล แตกิจกรรมไมสอดคลองกัน 
 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน เชน วิสัยทัศน  
   ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ  
   แผนการสอน บันทึกการสอน บันทึกหลังสอน 
   รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูเกี่ยวของ 
    เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
 
    

 5.3 ความคิดเชิงระบบในการ 
      แกปญหาหรือพัฒนางาน 
       
      
      
        

4-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จ 
    ของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรม 
    และประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน 
    ไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3-มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จ 
    ของงานหรือองคกร จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรม 
    และประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยนําผลการประเมิน 
    ไปใชพัฒนางานเปนบางครั้ง 
2-มีการวิเคราะหปญหางาน ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการ 
   แกปญหาหรือพัฒนางาน แตไมปรากฎรองรอยการํานผลการ 
   ประเมินไปใช 
1-มีการสํารวจปญหาการทํางานอยางงาย ดําเนินกิจกรรม โดยไม 
    ปรากฎรองรอยการประเมินผลงานที่ชัดเจน 
  

1.ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน เชน วิสัยทัศน  
   ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ  
   แผนการสอน บันทึกการสอน บันทึกหลังสอน 
   รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูเกี่ยวของ 
   เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
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6. การสื่อสารและจูงใจ  : 
      ความสามารถในการพูด 
เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาส
และสถานการณตาง ๆ ตลอดจน
สามารถชักจูง โนมนาวใหผูอื่น 
เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม เพื่อ 
บรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร 

6.1 ความสามารถในการพูดและ  
     เขียนในโอกาสตาง ๆ   
      
        

4-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสตาง ๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยางรวดเรว็ 
   และชัดเจนเกือบทุกครั้ง 
3-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสตาง ๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยางรวดเร็ว 
   และชัดเจน เปนสวนใหญ 
2-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสตาง ๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน  
   เปนบางครั้ง 
1-พูด เขียน สื่อสาร โตตอบใหผูอื่นเขาใจไดยาก หรือตองมีการอธบิาย 
    เพิ่มเติมบอยครั้ง 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง 
   การพูด เขียน หรือนําเสนอแนวคิดในที่ประชุม/ 
   สัมมนา ในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ ผลการ 
   ประเมินการําเสนอแนวคิดตอที่ประชุม บันทึก 
   การประชุม ฯลฯ  
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 

  6.2 ความสามารถในการสื่อสาร  
     ผานสื่อเทคโนโลยี      
      
        

4-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถนําเสนอ 
   ผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดดวยตนเอง 
3-สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถนําเสนอ 
   ผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได 
2-สามารถสืบคนขอมูลผานสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได 
1-ใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดไมคลองตัว หรือตองมีผูชวยเหลืออยาง 
   ใกลชิด 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน แผนงาน/ 
   โครงการที่รับผิดชอบ ผลงานการสืบคนขอมูล  
   จากอินเตอรเน็ต บันทึกการประชุม เอกสารทีไ่ด 
   จากการสื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ 
2.สังเกตจากการทํางานหรือฐานขอมูลของ 
   หนวยงาน/ฝาย หรอืสวนบุคคล 
3.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ
เกี่ยวของ 

 6.3 ความสามารถในการจูงใจ   
    โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ 
    คลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย 
    ของการสื่อสาร 
      
        

4-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชาเพื่อพูดโนมนาว  
   พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร เกือบทุก 
   สถานการณ 
3-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชาเพื่อพูดโนมนาว  
   พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร เปนสวนใหญ    
2-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชาเพื่อพูดโนมนาว   
   พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร  
   บางสถานการณ 
1-สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชาเพื่อพูดโนมนาว  
   พูดจูงใจใหผูอื่นคลอยตามไดนอยมาก 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน แผนงาน/ 
   โครงการที่รับผิดชอบ ผลงานการสืบคนขอมูล  
   จากอินเตอรเน็ต บันทึกการประชุม เอกสารทีไ่ด 
   จากการสื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ 
2.สังเกตจากการทํางานหรือฐานขอมูลของ 
   หนวยงาน/ฝาย หรอืสวนบุคคล 
3.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
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7.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  : 
    ความสามารถในการใหคําปรึกษา 
แนะนํา และชวยแกปญหาใหแก
เพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของมี
สวนรวมในการพัฒนาบุคลากร 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รวมทั้ง
สงเสริม สนับสนุนและใหโอกาส 
ผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบ
ตาง ๆ  

7.1 การใหคําปรึกษา แนะนํา และ  
     ชวยแกปญหาแกเพื่อนรวมงาน 
     และผูเกี่ยวของ 
      
        

4-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สมเหตุสมผลหลากหลาย 
   เปนไปไดจนเพื่อนรวมงานสามารถแกปญหาไดเกือบทุกครั้ง จนเปนทีพ่ึ่ง 
   ของเพื่อนรวมงานในองคกร 
3-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สมเหตุสมผลหลากหลาย 
   เปนไปไดจนเพื่อนรวมงานสามารถแกปญหาไดเปนสวนใหญ 
2-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหาที่สมเหตุสมผลเปนไปได 
   จนเพื่อนรวมงานสามารถแกปญหาได เปนบางครั้ง  
1-ใหคําแนะนํา เสนอทางเลือกในการแกไขปญหา แตเพื่อนรวมงานนําไปใชได  
   นอยมาก  

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ 
   ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อนรวมงาน บันทึกการ 
   ประชุมปรึกษาหารืองานการมีสวนรวมในการ 
   พัฒนาบุคลากร การเปนแกนนําในการพัฒนา 
   กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ  
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
 
  

 7.2 การมีสวนรวมในการพัฒนา 
     บุคลากร  
      
        

4-รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ 
   หนวยงานอยางตอเนื่อง 
3-รวมคิด รวมทํา ในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
2-รวมปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร 
1-รวมรับรู ใหความรวมมือภายใตเงื่อนไขขอตกลงของหนวยงาน   
 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน รายงาน 
   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
   การรวมรับผิดชอบกิจกรรมหรอืโครงการพัฒนา 
   บุคลากร รวมเปนคณะทํางานหรือในฐานะผูรับ 
   การพัฒนา เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 

 7.3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและ 
     สรางเครือขายการพัฒนา 
     บุคลากร 
      
        

4-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากรระดับเขตพื้นที่  
   และระดับประเทศ 
3-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากรระดับกลุม 
   สถานศึกษา      
2-เปนแบบอยางและรวมสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา/ 
   กลุมสาระ/หนวยงาน 
1-เปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน แตมีบทบาทในการสรางเครือขาย 
   พฒันาบุคลากรนอยมาก 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ 
   ตนเปนแบบอยางและรวมสรางเครือขาย เชน 
   รายงาน/ผลงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร    
  การทําตนเปนแบบอยาง การไดรับประกาศ   
  เกียรติคุณ การมีสวนรวมในการสรางเครือขาย    
  ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อนรวมงานเปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
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 7.4 การสงเสริม สนับสนุนและให  
      โอกาสเพื่อนรวมงานไดพัฒนา 
      ในรูปแบบตาง ๆ  
      
        

4-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของไดมีโอกาส 
    พัฒนาศักยภาพ อยางหลากหลายและตอเนื่อง 
3-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของไดมีโอกาส 
   พัฒนาศักยภาพ อยางหลากหลาย เปนบางป 
2-จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนใหเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของไดมีโอกาส 
   พัฒนาศักยภาพบางลักษณะ บางโอกาส    
1-จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพใหเพื่อนรวมงานตามที่รองขอไมมี 
    แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน   

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง 
   การจัดกิจกรรม การสนับสนุนเพื่อนรวมงาน 
   ใหไดรับการพฒันาในรูปแบบตาง  ๆรายงาน/ 
   ผลงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
   ในหนวยงาน  ฯลฯ   
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงาน 
   หรือผูเกี่ยวของ 
 

8. การมีวิสัยทัศน  : 
        ความสามารถในการ
กําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ
แนวทางการพัฒนาองคกรที่
เปนรูปธรรม เปนที่ยอมรับและ
เปนไปไดในทางปฏิบัติการ
ยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม ๆ 
เพื่อการพัฒนางาน 

8.1 การใชกระบวนการมีสวนรวม  
      ในการกําหนดวิสัยทัศนหรือ 
      ทิศทางการพัฒนาองคกร 
        
      
        

4-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของรอยละ 80 ขึ้นไป มีสวนรวมใน 
   การกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 
3-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของสวนใหญ หรือรอยละ  70-79 มี 
   สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 
2-เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของรอยละ 60-69 ของสมาชิกใน        
   องคกร มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร    
1-กําหนดวิสัยทัศนโดยคณะทํางานเฉพาะกลุม หรือ สมาชิกในองคกรนอยกวา 
    รอยละ 60 มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร    

1.ตรวจสอบจากขอมูล/สารสนเทศที่สะทอนถึง 
   การประชุม ปรกึษาหารืองาน การประชาพิจารณ  
   ในขั้นของการกําหนดวิสัยทัศน หรือทิศทาง 
   การพัฒนาองคกร ฯลฯ  
2. สัมภาษณ /สอบถามสมาชิกในฝายหรือ 
   องคกร 

  8.2 ความทันสมัยและสรางสรรค 
     ของวิสัยทัศนหรือทิศทางการ  
     พัฒนางานและความสอดคลอง 
     กับนโยบายขององคกรที่สังกัด 
        
      
        

4-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความมุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน   
   ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด มีการวิเคราะห ทบทวนและ 
   ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความมุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน     
    ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด มีการวิเคราะห ทบทวน 
    และปรับปรุงบางสวนในรอบ 2 ปที่ผานมา 
2-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน สะทอนถึงความมุงมั่น คานิยม มีความชัดเจน  
    ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด แตไมมีการปรับปรุงเลยในรอบ  
    2 ปที่ผานมา 
1-วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนางาน ไมชัดเจนเทาทีค่วร ไมปรากฎรองรอย หลักฐาน 
   ที่สะทอนวิสัยทัศนที่เปนรูปธรรม  

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง 
   วิสัยทัศน หรือทิศทางในการพฒันางาน  
   แผนงาน  รายงานผลการดําเนินงานใน      
   รอบป ฯลฯ 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงาน  
   หรือผูเกี่ยวของ  
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 8.3 ความเปนรปูธรรม ความเปนไปได  

     หรือโอกาสความสาํเร็จตามวสิัยทัศน 
  
      
        

4-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน สอดคลองกับวิสัยทัศน  
    พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน 
    รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับอยางครอบคลุม 
    และชัดเจน 
3-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน สอดคลองกับวิสัยทัศน  
    พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรหรอืแนวทางการพัฒนางานที่เปน 
    รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับอยางชัดเจน 
    ประมาณ 3 ใน 4 ของพันธกิจ 
2-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน สอดคลองกับวิสัยทัศน  
    พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนางานที่เปน 
    รูปธรรม มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับประมาณครึ่งหนึ่ง 
    ของพันธกิจ  
1-พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางานไมคอยสอดคลองกับ 
    วิสัยทศัน หรือแนวทางการพัฒนางานยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน   

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน แผนกลยุทธ  
   แผนงาน แผนปฏิบัติการประจําป รายงาน 
   ประจําปของหนวยงานฝายที่สังกัด เปนตน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
 

 8.4 การยอมรับการปรับเปลี่ยน   
      เทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณ 
      แวดลอมเปลี่ยนไป 
  
      
        

4-มีการวิเคราะห ทบทวนภาวะแวดลอมขององคกรอยางตอเนื่อง 
    แสวงหาขอมูล เปดใจรับ/กระตุน/สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยน 
    เทคนิควิธีการทํางาน เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป  
3-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน เมื่อมี 
    ผูเสนอแนะหรือใหขอคิดเห็นภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลงไป 
2-เปดใจรับ/สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน   
    เมื่อสถานการณหรือภาวะแวดลอมขององคกรมีการปรับเปลี่ยน 
    คอนขางมาก  
1-ยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน ในสถานการณจําเปน 
    หรือตามเงื่อนไขบังคับ 
  

1.ตรวจสอบจากขอมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวของกับ 
   การวิเคราะหภาวะแวดลอมขององคกร การเปด  
  ใจรบัหรือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิค 
   วิธีในการปฏิบัติงานในองคกรหรือการปฏิบัติงาน 
   ของตนเอง ฯลฯ 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
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9. การออกแบบการเรียนรู  : 
    มีความรู ความเขาใจเรื่องการ
ออกแบบการเรียนรู ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู  
การนําผลการออกแบบการเรียนรู
ไปใชในการจัดการเรียนรู 
  

9.1 ความรู ความเขาใจ เรื่องการ 
     ออกแบบการเรียนรู  
      
        

4-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห 
    สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู  
    ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรู 
    ที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตามขอกําหนดในผลการเรียนรู 
    และออกแบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผลการ  
   เรียนรู  แนะนําแกเพื่อนครูได 
3-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห 
    สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู  
    ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรู 
    ที่ใหผูเรียนสะทอนความสามารถตามขอกําหนดในผลการเรียนรูและ 
    ออกแบบการประเมินผลอยางตอเนื่องที่สอดคลองกับผลการเรียนรู  
2-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห  สังเคราะห ได 
    เหมาะสมกับสาระ/กลุมสาระการเรียนรู ความแตกตาง และธรรมชาติของ   
    ผูเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรู และออกแบบการประเมินผลที่สอดคลอง 
    กับผลการเรียนรูของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 
1-สามารถกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนไดชัดเจน กําหนดกิจกรรม  
   การเรียนรู และออกแบบการประเมินผลที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 
   ของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น 
 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานจากแผนการ 
  จัดการเรียนรู 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว หรือผูเกี่ยวของ 
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 9.2 ความสามารถในการออกแบบ 

      การเรียนรู 
 
 
  
      
        

4-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรียน 
    ไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความ 
    สามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสม  
    ตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชนใหผูเรียน 
    มีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู 
3-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรยีน 
    ไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความ 
    สามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่ม ไดเหมาะสม  
    ตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชน 
2-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และเหมาะสม  
    กับผูเรียน 
1-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย  

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ 
   ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อนรวมงาน บันทึกการ 
   ประชุมปรึกษาหารืองานการมสีวนรวมในการ 
   พัฒนาบุคลากร การเปนแกนนําในการพัฒนา 
   กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ  
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว เพื่อนรวมงานหรือ 
   ผูเกี่ยวของ 
 
  
 

 9.3 การนําผลการออกแบบ 
      การเรียนรูไปใชในการจัด 
      การเรียนรู  
      
        

4-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง มีการ 
    ปรับใชตามสถานการณอยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่ 
    คาดหวัง และมีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู 
3-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง มีการ 
    ปรับใชตามสถานการณอยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่ 
    คาดหวัง  
2-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง และ  
    มีการปรับใชตามสถานการณอยางเหมาะสม 
1-นําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูจริง  

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน แผนการ 
   จัดการเรียนรู(บันทึกหลังสอน)ที่แสดงใหเห็นวา 
   จะปรับปรุงการออกแบบการจัดการเรียนรู 
2.สังเกตพฤติกรรมผูเรียน/การสอน 
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10. การพัฒนาผูเรียน 
        ความสามารถในการปลกูฝง 
คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา 
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ปลูกฝงการเปน
ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเปนไทย การจัดระบบดูแล
และชวยเหลือใหแกผูเรียน 

10.1 การปลูกฝงคุณธรรม  
       จริยธรรมใหแกผูเรียน 
      
 
 
  
      
        

4-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู 
    อยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ 
    กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทาง  
    ศาสนาและครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
3-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู 
    อยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ 
    กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และผูเรียนเขารวมกิจกรรม 
    ทางศาสนา 
2-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู 
    อยางสม่ําเสมอ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติ 
    กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
1-มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน แผนการ 
   จัดการเรียนรู โครงการ กิจกรรม ภาพถาย 
2.สังเกตพฤติกรรมผูเรียน/การสอน 
3.สอบถาม/สมัภาษณเจาตัว ผูเรียน ผูปกครอง 
   หรือผูเกี่ยวของ 
 
  
 

 10.2 การพัฒนาทักษะชีวิต  
       สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
       ของผูเรียน 
      
 
 
  
      
        

4-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการรูจักดูแล 
    ตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน การอยูรวมกันในสังคม  
    อยางมีความสุข และรูเทาทันตอสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม 
    ตามวัย 
3-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการรูจักดูแล 
    ตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน  
2-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการรูจักดูแล 
    ตนเอง มีทักษะในการเรียนรู  
1-มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการรูจักดูแล 
    ตนเอง  
     

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน โครงการ     
   กิจกรรม ภาพถาย 
2.สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
3.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน ผูปกครอง 
   หรือผูเกี่ยวของ 
 
  
 

 
 
 
 



 58
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 10.3 การปลูกฝงการเปน  

       ประชาธิปไตย และความภูมิใจ 
       ในความเปนไทยใหกับผูเรียน 
 
 
  
      
        

4-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา เคารพความ 
    คิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออก 
    เกี่ยวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมทองถิ่น และนิยมใชของไทย 
3-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา เคารพความ 
    คิดเห็นของผูอื่น รักษาความสามัคคีของหมูคณะ มีการแสดงออก 
    เกี่ยวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมทองถิ่น  
2-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา เคารพความ 
    คิดเห็นของผูอื่น และรักษาความสามัคคีของหมูคณะ  
1-ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา และเคารพ 
    ความคิดเห็นของผูอื่น       

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน โครงการ  
   กิจกรรม ภาพถาย 
2.สังเกตพฤติกรรมผูเรียน สิ่งของ เครื่องใชของ 
   ผูเรียน 
3.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน ผูปกครอง 
   หรือผูเกี่ยวของ 
 
  
 

 10.4 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ 
       ผูเรียน 
 
 
  
      
        

4-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ 
    ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัย 
    ของผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสรมิให 
    ผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม และมีการดูแล 
    อยางทั่วถึง ทันเหตุการณ 
3-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ 
    ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัย 
    ของผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด สงเสรมิให 
    ผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคานิยมอันดีงาม  
2-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ 
    ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัย 
    ของผูเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด   
1-จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ 
    ผูเรียน ดานการเรียนและการปรับพฤติกรรม  
  

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน เอกสาร 
   แสดงขอมูลผูเรียนรายบุคคล โครงการ  
   กิจกรรม ภาพถาย เครื่องมือที่ใชในงานแนะแนว 
2.สังเกตโครงสรางทางกายภาพในหองเรียน/ 
   หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย 
   ของผูเรียน 
3.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน ผูปกครอง 
   หรือผูเกี่ยวของ 
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11. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
        ความสามารถในการจัด
บรรยากาศ การจัดการเรียน 
การสอน การจัดขอมูลสารสนเทศ 
เอกสารประจําชั้น/ประจําวิชา 
การกํากับดูแลชั้นเรียน/ประจํา
วิชาตาง ๆ  

11.1 การจัดบรรยากาศการจัด 
       การเรียนการสอน  
 
 
 
  
      
        

4-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียน การสอน 
    หรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหนักเรียน 
    ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียน 
    กับผูเรียน ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และผูเรียนมีความสุข 
3-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอน 
   หรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสริมใหนักเรียน 
   ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน และ 
   ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  
2-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียน การสอนหรือ  
   มุมวชิาการ สาํหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน สงเสรมิใหนักเรียนชวยเหลือ  
   เกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน และผูเรยีนกับผูเรียน  
1-มีความยืดหยุนในการจัดหองเรียน มีปายนิเทศหรือสื่อการเรียน การสอน 
   หรือมุมวิชาการ สําหรับศึกษาคนควาที่เปนปจจุบัน และ   สงเสริมให        
   นักเรียนชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

1.สังเกตผูเรียน สภาพจริงของหองเรยีน  
   หองปฏิบัติการ บรรยากาศการเรียนการสอน 
2.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน หรือผูเกี่ยวของ 
 
  
 

 11.2 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
       และเอกสารประจําชั้นเรียน/ 
       ประจําวิชา 
 
 
 
  
      
        

4-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา จัดทํา ระบบ 
   ขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรยีน/ประจําวชิาใหมีความถกูตองครบถวนและ 
   เปนปจจุบันและสามารถนาํไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
3-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา จัดทําระบบ 
   ขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรยีน/ประจําวชิาใหมีความถกูตองครบถวนและ 
   เปนปจจุบันและสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดบางสวน 
2-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรยีน/ประจําวชิา จัดทํา ระบบ 
   ขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรยีน/ประจําวชิาใหมีความถกูตองครบถวนและ 
   เปนปจจุบัน 
1-จําแนกขอมูลที่จําเปนและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา จัดทําระบบ  
   ขอมูลและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา 

ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน เอกสาร 
ประจําชั้นเรียน หรือเอกสารที่เกี่ยวของ  
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 11.3 การกํากับ ดูแลชั้นเรียน/ 

        ประจําวิชา       
 
 
 
  
      
        

4-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรยีน/ประจําวิชา เพื่อให 
    ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ กํากับ ดูแลการปฏิบัติของผูเรียน 
    ใหเปนไปตามขอตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนใหเรียน 
    รวมกันไดอยางราบรื่น 
3-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรยีน/ประจําวิชา เพื่อให 
    ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ กํากับ ดูแลการปฏิบัติของผูเรียน 
    ใหเปนไปตามขอตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเรียนใหเรียน 
    รวมกันได  
2-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรยีน/ประจําวิชา เพื่อให 
    ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ กํากับ ดูแลการปฏิบัติของผูเรียน 
    ใหเปนไปตามขอตกลง  
1-มีการสรางขอตกลงในการอยูรวมกันในชั้นเรยีน/ประจําวิชา เพื่อให 
    ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  
 

1.ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน เชน ขอตกลง 
   ในการอยูรวมกัน การมอบหมายหนาที่ รายงาน 
   การประเมินผล 
2. สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
3.สอบถาม/สัมภาษณเจาตัว ผูเรียน หรือผูเกี่ยวของ 
 
  
 

รวม 11 สมรรถนะ 36 ตัวบงชี้   
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แนวปฏิบัติท่ัวไปสําหรับกรรมการประเมิน 
 

  ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมิน ควรดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ตอไปนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดตามคูมือประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรอบแนวทางการประเมิน ซ่ึงไดนําเสนอจําแนกตามรายการ สมรรถนะ 
โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในระดับตัวบงชี้ และเสนอแนะแหลงขอมูลเพื่อการตรวจสอบไวเปนแนวทางแลว 

2. วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูลที่เสนอแนะ ถือเปนแนวทางที่สําคัญ เพื่อใหการประเมินเปนมาตรฐานเดียวกัน จะอยางไรก็ตาม  
การตัดสินใจวาควรใชแหลงขอมูลหรือวิธีการใดเปนหลัก ในการตัดสินใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการแตละทาน ท้ังนี้ ควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบจากขอมูล/สารสนเทศจากหลายแหลง หลายวิธี และพิจารณา
ความสอดคลองของขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ 

3. ในการใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ ควรอานเกณฑคะแนนแตละระดับใหครบถวนทั้ง 4 ระดับกอน แลวพิจารณาวาจากหลักฐาน  
หรือรองรอยคุณภาพในตัวบงชี้รายการนั้น ๆ ควรไดคะแนนระดับใด 

4. หลังจากกรรมการแตละทานใหคะแนนเปนรายตัวบงชี้แลว ใหวิเคราะหคาเฉลี่ยหรือตัดสินผลเปนรายสมรรถนะ แลวคํานวณ
คาเฉลี่ยรวมทุกสมรรถนะ ดังตัวอยางที่แนบในหนาถัดไป 
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ตัวอยาง 
การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการผูประเมินแตละคน 

 
คะแนนที่ไดในแตละตัวบงช้ี 

สมรรถนะ 
ตัวบงช้ีที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 3 ตัวบงช้ีที่ 4 

เฉลี่ย 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 3 2 3 - 2.67 
2. การบริการที่ดี 4 3 - - 3.50 
3. การพัฒนาตนเอง 2 3 2 - 2.33 
4. การทํางานเปนทีม 3 3 2 1 2.25 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห 3 3 2 - 2.67 
6. การสื่อสารและการจูงใจ 3 2 2 - 2.33 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 3 4 3 3.00 
8. การมีวิสัยทัศน 3 2 3 2 2.50 

เฉลี่ยรวม 2.66 
 
 

หมายเหตุ   ตามตัวอยางขางตน กรรมการผูประเมินทานนี้ ไดปฎิบัติดังนี้ 

  1) หาคาเฉล่ียรายสมรรถนะหรือในแตละแถวกอน 
  2) นําคาเฉลี่ยจาก 8 สมรรถนะ มาหาคาเฉลี่ยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คูมือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินาที่ 

(การประเมนิดานที่ 3) 

 



 2
 

 
 
 
 
 
 

คูมือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
(การประเมนิดานที่ 3) 

 
 
    1. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน     สายงานการสอน 
    2. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน     สายงานบรหิารสถานศึกษา 
    3. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน     สายงานนิเทศการศกึษา 
    4. การประเมนิผลงานทางวิชาการ    ทุกสายงาน   
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

สายงานการสอน 
 

รายการประเมิน ขอพิจารณา 
1. ผลงานตามหนาที่และความรบัผิดชอบ
ตามมาตรฐานตําแหนง และมาตรฐาน 
วิทยฐานะ (20 คะแนน) 
 

ใหพิจารณาจากผลงานตามหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
2. การสงเสรมิการเรียนรู การพฒันาผูเรียน 
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการ              
    เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียน 
5. การบริการสังคมดานวชิาการ 
6. หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ            
(วิทยฐานะครชูํานาญการและครชูํานาญ
การพเิศษ คะแนนเต็ม 40 คะแนน  สวน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

ใหพิจารณาจากผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี ้
1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง ดังนี้ 
    1.1 การจัดการเรียนรู พิจารณาจาก 
          1.1.1 จัดการเรียนรู โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูไดอยาง   
                   ถูกตอง นําไปใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดทําแผนการเรียนรูได 
                   ครบองคประกอบตามที่สถานศึกษากําหนดและการจัดการเรียนรูตามแผน 
          1.1.2 ดําเนินการแกปญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนไดอยางเปนระบบ 
          1.1.3 วัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และนําผลไปใชในการ 
                    พัฒนาผูเรียน 
          1.1.4 รายงานผลตอผูเรียน ผูปกครอง และผูบริหารอยางถูกตอง สม่ําเสมอ 
    1.2 การพัฒนาทางวิชาการ พิจารณาจาก 
          1.2.1 มีการพัฒนา จัดหา ประยุกตใชสื่อ นวัตกรรม ในการจดัการเรียนรู นําไปไช 
                   ไดผลดี  
          1.2.2 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเหมาะสมกับสาระการ 
                    เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู 
          1.2.3 ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือก ใช ประเมนิผลการใชแหลงเรียนรูและภูมิ 
                   ปญญาอยางสม่ําเสมอ 
          1.2.4 ใชหรือสรางเครือขายทางวิชาการ และประเมินผลอยางเปนระบบเกิด 
                   ประโยชนตอการพฒันาการจัดการเรียนรู 
2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ พิจารณาจาก 
    2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู หรือการฏบิัติงาน 
          สงเสริมการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ ในระดับตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 
    2.2 ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการจัดการเรียนรู การพัฒนาทางวชิาการ โดย 
          แสดงใหเห็นวามีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีการปรับประยุกตหรือมีการวิเคราะห  
          สังเคราะหหรือสรางองคความรูใหม ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานวทิยฐานะ 
    2.3 ผลงานทีแ่สดงใหเห็นถึงทกัษะในการจัดการเรียนรู การพัฒนาทางวชิาการและ  

            ประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพ 
           ตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 
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รายการประเมิน ขอพิจารณา 
3. ผลที่เกิดกับผูเรียน (วิทยฐานะชํานาญการ
และชํานาญการพิเศษคะแนนเตม็ 40 คะแนน 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 
 

ใหพิจารณาผลที่เกิดกับผูเรียน ดังนี้ 
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรยีนรูท่ีสถานศกึษากําหนด 
2. สนใจเรียน แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  บันทึกความรูอยางสม่ําเสมอ 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห 
4. มีทักษะและนสิัยรักการทาํงาน มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามคณุลักษณะที่พึง 
    ประสงคของสถานศึกษา 
5. มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนสวนรวม 
6. มีการแสดงออกดวยความมั่นใจ ราเริง แจมใส มมีนุษยสัมพนัธท่ีดีตอผูอ่ืน  
    มีความกระตอืรือรน มาเรียนอยางสม่ําเสมอ เรียนและรวมมือในการทาํ กิจกรรม 
    อยางสนุกสนาน 
7. ปรับตัวเขากับเพื่อนและสถานการณตาง  ๆไดดี เปนที่ยอมรับของเพื่อนและคร ู

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษาและชมุชน              
(20 คะแนน) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พิจารณา 
ในขอ 1 – 6 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
พิจารณาทุกขอ (วิทยฐานะชาํนาญการและ
ชํานาญการพิเศษ ไมตองประเมนิขอนี)้ 
  
 

ใหพิจารณาผลที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน ดังนี้ 
1. ผูปกครองใหความรวมมือในการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
2. ครูมีความรัก สามัคค ี
3. มีการสรางหรอืผลิตผลงานของผูเรียน/ครู/ผูบริหารมากขึน้ 
4. มีบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของครแูละผูเรียน 
    (องคกรแหงการเรียนรู) 
5. สถานศึกษา ไดรับการสนับสนนุจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน องคกรตาง  ๆ 
6. เปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา หรือหนวยงานอื่น  ๆ 
7. ครูเปนวิทยากรใหความรูดานตาง  ๆ แกชุมชน เชน ดานสขุภาพอนามัย  
    ดานโภชนาการ ดานอาชพี และวิทยาการสมัยใหม 
8. มีกิจกรรมทางสังคมรวมกับชุมชน ใหบริการชุมชนในดานตาง  ๆ รวมทั้งสงเสริม 
    สนับสนุนใหชมุชนมคีวามเขมแข็ง 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

รายการประเมิน ขอพิจารณา 
1.ผลงานตามหนาที่และความรับผดิชอบ 

ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
(20 คะแนน) 
 

ใหพิจารณาจากผลงานตามหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเฉพาะงานดานใดดานหนึ่งหรอืหลาย
ดาน หรือทุกดาน ดังนี ้
1. บริหารกิจการของสถานศึกษา                 
2. การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
    งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป 
3. งานอ่ืนที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย  

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ                
(50 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานตําแหนงดานใด 
ดานหนึ่ง หรือหลายดาน หรือทุกดาน และพิจารณาจากคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้ 
1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง พิจารณาจากผลงาน 
เฉพาะงานดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน หรือทุกดาน ดังนี ้
    1.1 บริหารกจิการของสถานศกึษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 
นโยบายและวัตถปุระสงคของสถานศึกษา 
    1.2 การบริหารงานวชิาการ โดย (1) วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจัดทาํ
รายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา (2) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (3) การ
จัดกระบวนการเรียนรู (4) การพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา (5) การ
นิเทศและวัดผล ประเมินผล (6) สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย      
ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย (7) จัดทําระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
     1.3 การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรพัยสิน 
     1.4 การบริหารงานบุคคล โดย (1) การสรรหา การบรรจุและแตงตั้ง (2)การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (3) วินัย การรักษาวินัย การดําเนนิการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณและรองทุกข (4) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     1.5 การบริหารทั่วไป โดย (1) ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น  
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบริการดานวิชาการแกชมุชน (2) จัดระบบ
ควบคุมภายในสถานศึกษา (3) จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้ 
    2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย กฎ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวของกับการปฏิบัติงานและความรอบรูท่ัวไป ในระดบัตามที่กําหนดใน
มาตรฐานวิทยฐานะ 
    2.2 ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานวชิาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป งานใดงานหนึ่ง  
หรือหลายงานทีไ่ดรับมอบหมาย ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีความคิดริเริม่สรางสรรค มีการปรับประยุกตหรือมีการวิเคราะห สังเคราะห 
หรือสรางองคความรูใหม ตามที่กาํหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 
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รายการประเมิน ขอพิจารณา 
     2.3 ผลงานทีแ่สดงใหเห็นถึงทกัษะในการบริหารจัดการศึกษา ท่ีสงผลใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคณุภาพตามที่กําหนดในมาตรฐานวทิยฐานะ 
3.ผลที่เกิดกับผูเรียน คร ูผูปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา (30 คะแนน) 
 

ใหพิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชมุชน และสถานศกึษา ดังนี ้
    1. ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคค ีปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเกิดผลดีตอคุณภาพ
การศึกษา 
    3. สถานศกึษาไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและชุมชนเปนแหลงเรียนรูและ
แบบอยางแกสถานศึกษาอ่ืน  
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
สายงานนิเทศการศึกษา 

 
รายการประเมิน ขอพิจารณา 

1. ผลงานตามหนาที่และความรบัผิดชอบตาม
มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
(30 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ไดศึกษาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมนิผล การประกนัคณุภาพ   

สื่อ นวัตกรรม 
2. ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เพือ่ปรับปรุงการเรยีนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษา 
3. ศึกษา คนควา และพัฒนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
4. วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
6. หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานตําแหนงและคุณภาพ การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ(40 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี ้
1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง ดังนี้ 
    1.1 งานนิเทศการศึกษา พิจารณาจากการพัฒนาตนเองใหมีทักษะดานการนเิทศ           
อยูเสมอ มีการวางแผนและปฏิบัติการนเิทศอยางตอเนื่อง สม่าํเสมอ มีการบนัทึกผลการ
นิเทศ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรบัปรุงและพัฒนางานในหนาที่นเิทศโดยคํานึงถึงความ
แตกตางและความตองการของผูรับการนเิทศ สงเสริมพัฒนาระบบการนเิทศ การศกึษา       
การใชหลักสูตร สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การวดัประเมินผล และการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.2 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล พิจารณาจาก มีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการวาง
แผนการนิเทศและการพัฒนาวิชาการ มกีารดําเนนิการเพื่อนาํขอมูลมาวิเคราะหและ
สรุปผลเพื่อเปนแนวทางในการนเิทศ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และมาตรฐาน
การศึกษา และนาํผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลไปใชในการวิเคราะห เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาวชิาชพี  
1.3 การศึกษาคนควาและการใหบริการทางวิชาการ  มีการศึกษาคนควาพัฒนาตนเอง
อยางหลากหลายทันตอเหตุการณ จัดทําเอกสารทางวิชาการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
1.4 งานวิเคราะห วิจัย พิจารณาจาก มสีรุปผลการปฏิบัติงานในหนาที่ เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะห วิจัย เพื่อสงเสรมิ พัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
 หมายเหตุ  วิทยฐานะชํานาญการ พิจารณาในขอ 1.1 และ ขอ 1.2  
                  วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ  พิจารณาในขอ 1.1 ถึง ขอ 1.3 
                  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  พิจารณาทั้ง 4 ขอ 
2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
    2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู ความเขาใจในหลักการนเิทศการศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การวัด ประเมินผลการศกึษา การประกันคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือ
ครูและผูเรียน เครื่องมือนิเทศ ในระดับตามที่กําหนดในมาตรฐานวทิยฐานะ  
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รายการประเมิน ขอพิจารณา 
    2.2 ผลงานทีเ่กิดจากความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศกึษา งานวิชาการ งาน

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล การจัดการศึกษาและจัดทํารายงานที่แสดง ใหเห็นวามี
ความสามารถในการนเิทศ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีการปรับประยุกต หรือมีการ
วิเคราะห สังเคราะห หรือสรางองคความรูใหม ตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ 
   2.3 ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงทักษะในการนิเทศ มีเทคนิคในการนิเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ หรอืเทคนิคชัน้สูงในการนเิทศ พัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรม สงผลใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา สํานักการศึกษาหรือกองการศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู บรรลุเปาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามที่กําหนดใน
มาตรฐานวิทยฐานะ     

3. ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัด
การศึกษา (30 คะแนน) 

ใหพิจารณาจากผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุขและเต็มตามศักยภาพ 
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แบบประเมินผลงานดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินาที ่

เพ่ือใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ (ทกุสายงาน) 
...................................................................... 

 
1. ขอมูลผูรบัการประเมิน 
    ชื่อ – สกุล...........................................................................................ตําแหนง................................................................................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา ...........................................................................เทศบาล.........................................................................................   
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
การประเมนิผลงานทีเ่กิดจากการปฏบิัติหนาที่  
1. ผลงานตามหนาที่และความรบัผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ 
    คุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลทีเ่กิดกับผูเรียน สถานศกึษา และชุมชน 
 

100  

รวมคะแนน 100  
 
3.  ขอสงัเกตของกรรมการประเมิน 
     .......................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการประเมิน 
                   (.....................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
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คูมือการประเมินผลงานทางวิชาการ 
เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ทุกสายงาน) 

--------- 
 
ความหมายของผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวชิากร หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่จัดทําขึ้นจากความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณของผูจัดทํา โดย
การศึกษา คนควา วเิคราะห สังเคราะห วิจัย และไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพฒันางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
 
ขอบขายของผลงานทางวิชาการ 

1. ผลงานทางวชิาการของสายงานการสอน หมายถงึ เอกสารหรือหลกัฐานเกี่ยวกับการสอนที่แสดงถึงความชํานาญหรอืเชี่ยวชาญ          
ในดานนัน้  ๆรวมถึงผลงานในลักษณะอ่ืนซ่ึงใชประโยชนในการสอนหรือการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
         1) ตรงกับสาขาวชิาทีข่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
         2) เปนผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือสาขาวิชาตาง ๆ และใชประโยชนในการเรียนการสอน 

    3) เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผดิชอบทางดานการสอน 
2. ผลงานทางวชิาการของสายงานบริหารสถานศึกษา  หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการบรหิารสถานศึกษา ท่ีแสดงถึง

ความชํานาญหรอืเชี่ยวชาญและเปนประโยชนในการบริหารสถานศกึษาหรือจัดการศึกษาไดเปนอยางดี โดยมีลักษณะขอใดขอหนึ่งหรือทั้ง
สองขอ ดังนี้ 
               1) เปนผลงานทีเ่ก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา ไดแก ดานวชิาการ บริหารแผนและงบประมาณ บริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารทั่วไป 
                2) เปนผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือสาขาวชิาตาง  ๆ 

3. ผลงานทางวชิาการของสายงานนิเทศการศึกษา   หมายถึง  เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการนเิทศการเรียนการสอน การพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และพัฒนาเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษาที่แสดงถึงความชํานาญหรือเชี่ยวชาญและเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 
ประเภทผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวชิาการที่เสนอขอตองแสดงถึงความรู ความสามารถ ความชํานาญและความเชี่ยวชาญของผูขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ            
แบงตามลักษณะของผลงานทางวชิาการเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1. ผลงาน งานแตง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ ซ่ึงเปนผลงานทีไ่ดรับการพมิพเผยแพรมาแลว          
และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ผลงานวิจัย  ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ไดรับการพิมพเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น เชน 
     3.1 การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
     3.2 สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เชน ผลงานดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ผลงานดานการคดิพัฒนารูปแบบนวัตกรรม             
ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึน้ ซ่ึงอาจจัดทําเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งประดิษฐตาง  ๆรวมทั้ง
เทคนิค วิธกีารจดัการเรียนรูอันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติหนาที่ เปนเอกสารทีส่ามารถใชประกอบในการปฏิบัติหนาที่ท้ังดานการเรียนการสอน บริหารจัด
การศึกษา และการนเิทศการศึกษา ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประสิทธภิาพการทํางานในหนาที่ใหสูงขึน้ สําหรับแผนการจัดการเรียนรูใหใชเปน
เอกสารประกอบการประเมนิคุณภาพปฏิบัติงานเทานั้น มิใหนาํมาใชเสนอเปนผลงานทางวชิาการ 
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  ผลงานทางวชิาการที่ผูขอมิไดจัดทําแตผูเดียว แตผลงานทางวชิาการไดรวมจัดทํากบัผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม             
ใหชี้แจงใหชัดเจนวาผูขอมีสวนรวมในการจัดทําในสวนใด ตอนใด หนาใดบาง คิดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวชิาการแตละเลม และให         
ผูรวมจัดทําทุกรายรับรองพรอมทั้งระบุวาผูรวมจดัทําแตละรายไดจัดทําสวนใดบาง 
  ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการดังกลาวตองไมเปนผลงานทางวชิาการที่ใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรใด  ๆหรือผลงานทางวิชาการทีเ่คยใชเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 
 
ลักษณะสําคัญของผลงานทางวชิาการ  

ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวชิาการ ดังนี้ 
1. ดานคุณภาพของผลงานทางวชิาการ 

         1.1 รูปแบบ 
  ผลงานทางวชิาการตองมีรูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ เชน ผลงานประเภทงานวิจัย จะตองถูกตองตามระเบยีบวธิีวิจัย              
บทเรียนสําเร็จรปู ตองจัดทําใหถูกตองตามรูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปประเภทนัน้  ๆรายงานการประเมินโครงการตองจัดทําใหถูกตอง
ตามรูปแบบของรายงานการประเมนิโครงการ และรายงานการพัฒนานวัตกรรมตองจัดทําใหถูกตองตามรูปแบบของการรายงาน 
        1.2 เนื้อหาสาระ 
  ผลงานทางวชิาการตองมีเนื้อหาสาระถกูตองตามหลักวิชาการครบถวน ทันสมัย มีการคนควาอางอิงถูกตองเชื่อถือได                
เรียบเรียงเนื้อหาไดถูกตองตามหลักภาษาและจัดเรียงหัวขอเนื้อหาเปนระบบเดียวกนั 
         1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ผลงานทางวชิาการตองมีสวนที่แสดงใหเห็นถึงความคิดริเริม่สรางสรรค มีเนื้อหาสาระและมีรูปแบบใหม ไมคัดลอกหรือ            
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
        1.4 การอางอิง 

ผลงานทางวชิาการที่เกิดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารตาง  ๆตองมีการอางอิง จัดทําเชิงอรรถบรรณานุกรมไดถกูตอง
และเปนรูปแบบเดียวกัน 
       1.5 การพิมพและการจัดทํารูปเลม 
                          ผลงานทางวิชาการตองมีการจัดพิมพใหสวยงามและถูกตองตามหลักวิชาการ เชน การพมิพหัวขอการยอหนา  
การจัดพิมพตาราง การพิมพเชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดทํารูปเลมถูกตอง มีปกหนา ปกหลัง ใบรองปก หนาปกใน คํานํา สารบัญ 
บรรณานกุรม ภาคผนวก เปนตน 

2. ดานประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
     ผลงานทางวชิาการควรแสดงใหเห็นถึงการจัดทํา การทดลองใช การนําไปใชจรงิ องคความรูท่ีเกิดขึ้นและผลจากการนําไปใชวา               
มีประโยชนมากนอยเพียงใด รวมทั้งการเผยแพรผลงานทางวชิาการที่จัดทําดวย 

 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวชิาการ ดังนี้ 

1. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
         1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ พิจารณาจาก ความถูกตอง เหมาะสม ครบถวน ตามหลักวชิาการและทนัสมัย มีการคนควา            
อางอิงถูกตองเชื่อถือได และเรียบเรียงเนื้อหาไดถูกตองตามหลักการใชภาษา จัดเรียงหัวขอเนื้อหาเปนระบบเดียวกนั 
    1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ พิจารณาจาก รูปแบบ ขั้นตอน ในการนําเสนอตองถูกตองตามหลักวิชาการของผลงานประเภทนั้น ๆ   
    1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค พิจารณาจาก การแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค และประสบการณท่ีกอใหเกิดความรูใหม ผลงานใหม 
หรือเปนการนําสิ่งท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ  ท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมและผลงานนั้นเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา 
    1.4 การพิมพและการจัดรูปเลม  พิจารณาจาก ความสวยงามและความถูกตอง ตามหลักวิชาการ 
 2. ประโยชนของผลงานทางวชิาการ 
     2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรอืวิชาชพี  พิจารณาจาก เปนผลงานที่เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ
หรือวิชาชพี สามารถเปนแบบอบางใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแบบในการปฏิบัติไดเปนอยางดี 
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     2.2 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศกึษา หนวยงานการศึกษา การจัดการศึกษา และชมุชน พิจารณาจาก ผลที่ปรากฏ
ตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศกึษา การจัดการศึกษา และชมุชนอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
         2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ พิจารณาจาก มีการนําผลงานไปเผยแพรดวยวิธีการตาง  ๆเชน จัดพมิพในรายงานประจําป เอกสาร 
วารสาร การนาํเสนอตอที่ประชมุ การจัดนิทรรศการ การเผยแพรทางวิทยุ โทรทัศนหรือ Web site 
 
องคประกอบและเกณฑการใหคะแนน 
 การประเมนิผลงานทางวชิาการ มคีะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีองคประกอบและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ (50 คะแนน) 
    1.1 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ    20 คะแนน 
    1.2 ความถูกตองตามหลักวิชาการ    15 คะแนน 
    1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค    10 คะแนน 
    1.4 การพมิพและการจัดทํารูปเลม      5 คะแนน 
2. ประโยชนของผลงานทางวชิาการ (50 คะแนน) 
     2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ หรือวิชาชพี 15 คะแนน 
     2.2 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา 

              การจัดการศึกษา หนวยงานการศึกษา และชุมชน  25 คะแนน 
     2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ    10 คะแนน 
 
เกณฑการตัดสิน 
 

วิทยฐานะ 
องคประกอบ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ดานผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ผลงานทางวิชาการ  

70% (เฉลี่ย) 
65% 
65% 

75% (เฉลี่ย) 
70% 
70% 

80% (เฉลี่ย) 
75% 
75% 

 
    
  กรณี ก.ท. หรือ ก.ท.จ. แลวแตกรณี มีมติไมอนุมตัิใหแจงขอสังเกตหรือเหตุผลใหผูเสนอขอรับการประเมินทราบ 
 

------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13
 

 
 

แบบรายงานผลการประเมินผลงานดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
เพ่ือใหพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

สําหรบักรรมการประเมิน คณะที่ 2 
 
1. ขอมูลผูรบัการประเมิน 
    ชื่อ – สกุล.................................................................................ตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................... 
    สํานัก/กอง/สถานศึกษา ...........................................................................เทศบาล.........................................................................................   
    อําเภอ ......................................................................จังหวัด.............................................................................. 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน (100 คะแนน) 
1. ผลงานตามหนาที่และความรบัผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและ 
    คุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลทีเ่กิดกับผูเรียน สถานศกึษา และชุมชน 

100  

รวมคะแนนผลการปฏบิัติงาน 100  
การประเมนิผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน) 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
    1.1 ความสมบรูณของเน้ือหาสาระ 
    1.2 ความถกูตองตามหลักวิชาการ 
    1.3 ความคดิริเริม่สรางสรรค 
    1.4 การพมิพและการจัดทํารูปเลม 
2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรอืวิชาชีพ 
    2.2 ประโยชนตอผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา  
           การจัดการศึกษา  หนวยงานการศึกษาและชุมชน 
    2.3 การเผยแพรในวงวิชาการ 

100 
50 

(20) 
(15) 
(10) 
( 5 ) 
50 

(15) 
(25) 

 
(10) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100  
รวมคะแนนเฉลี่ย 100  
 

 
 

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

 
 

วฐ. 3/... 
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ขอสงัเกตของกรรมการประเมนิ (ชื่อผูรับการประเมิน..............................................................................................................................) 
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................... .................................................................................................................................................................................. 
.......................................................... .................................................................................................................................................................................. 
................................................... ......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................. ........................................................................................................................................................... 
........................................................ .................................................................................................................................................................................... 
................................................................................. ........................................................................................................................................................... 
............................................................. ............................................................................................................................................................................... 
........................................................... ................................................................................................................................................................................. 
............................................................................. ............................................................................................................................................................... 
................................................................................. ........................................................................................................................................................... 
..................................................... ....................................................................................................................................................................................... 
................................................. ........................................................................................................................................................................................... 
................................................................... ......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................. .............................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .............................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

 
 
 




