คูมือ
การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สายงานบริหารสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)

ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา

สํานักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินดานที่ 1
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)
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คําชี้แจงการประเมินดานที่ 1
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องคประกอบการประเมิน
การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 5 ตอน จํานวน 25 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การมีวินัย (20 คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (20 คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้
ตอนที่ 3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (20 คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน) มีจํานวน 5 ตัวบงชี้
2. เกณฑการใหคะแนน
กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4
ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

คาคะแนน
4
3
2
1

3. เกณฑการตัดสิน
3.1 ผูที่ผานการประเมินดานที่ 1 จะตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80
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3.2 กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาได ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนจาก
คณะกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
4. วิธีการประเมิน
4.1ให กรรมการผู ประเมิ นใช แบบประเมิ นด านที่ 1 (ก.ค.ศ.4 และ ก.ค.ศ.5)
ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 1 และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 1 ทั้งนี้ แบบประเมิน
ดังกลาว ใชประเมินไดทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ
4.2 ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ
เอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูลที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) คํารับรองของผูบังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีสวนรวม
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนตน รวมทั้งใชวิธีการประเมิน
ในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน การสังเกต การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ และผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนนตามพฤติกรรม
และหรือหลักฐานร องรอยที่ ปรากฏในแตล ะตัว บง ชี ้ โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ
ที่สอดคลองกับหลักฐาน รองรอย และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะทอนพฤติกรรม
การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก
การประเมินดานที่ 1 (ก.ค.ศ. 4) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนน
ลงในตารางทายแบบ ก.ค.ศ.4 พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย
ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
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4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.5
ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่1) และหรือครั้งที่ 3
(หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 2) แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย

- 82 -

คําอธิบายตัวบงชี้
การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)
ในการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ไดกําหนดรายการประเมินเปน 5 ตอน ๆ ละ 5 ตัวบงชี้ และในแตละตัวบงชี้ มีเกณฑการใหคะแนน
ตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอย โดยกําหนดใหผูขอรับการประเมินรายงาน
พฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวม
เอกสารหลักฐานอางอิงไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินดังนี้
ตอนที่ 1 การมีวินัย ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ 1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับ
และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า มารยาท ขนบธรรมเนี ย ม และแบบแผนอั น ดี ง ามของสั ง คม
การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษา
และเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น และผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี
ตัวบงชี้ 1.3 การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง
หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ
และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 1.4 ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การรักษาผลประโยชน
ของทางราชการ และไมมผี ลประโยชนทับซอน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการและไมมีผลประโยชนทับซอน
การไดรับการยกยอง ชมเชย

- 83 -

ตัวบงชี้ 1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน
องคกร และชุมชน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ 2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุม คา มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ
เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไปพัฒนาผูอื่นได
ตัวบงชี้ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย
และมีสวนรวมและเสริมสรางพัฒนาผูอื่น
ตัวบงชี้ 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม
และชอบดวยกฎหมาย หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลัก
นิติธรรม ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอื่น
ตัวบงชี้ 2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลางทางการเมือง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิ
และหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย
ตัวบงชี้ 2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม หมายถึง
การมีกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
ตอนที่ 3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ 3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
การมีพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ 3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและเสริมสรางผูอื่นอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไป
ดวยความถูกตอง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคล
และของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอื่นในเรื่องดังกลาวได
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ตัวบงชี้ 3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนง
หนาที่ หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ
และตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่น
ตัวบงชี้ 3.5 การประหยัด มัธยัสถ อดออม หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับ
การยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ 4.1 การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและ
ทางวิชาการอยางสรางสรรค หมายถึง การมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
และวิชาการการนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนการไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวม
รณรงค และเสริมสรางผูอื่นโดยระบุชอื่ กิจกรรมดังกลาวดวย
ตัวบงชี้ 4.2 การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางาน
ในวิชาชีพ หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ นวัตกรรม ในการพัฒนา
งานในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได
ตัวบงชี้ 4.3 การมีบทบาทเปน ผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ หมายถึง
การมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษาการมี
สวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางผูอื่น และมีผลงานปรากฏ
ตัวบงชี้ 4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศัก ดิ์ศรีแ หงวิชาชีพและการยกยอง
เชิดชูเกียรติ หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี
แหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ และการมี
สวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น
ตัวบงชี้ 4.5 การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี แกผูเรียน ชุมชน สังคม หมายถึง
การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม
ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย
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ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือ สงเสริมการแสวงหาความรู
โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน หมายถึง การมี พฤติกรรมที่แสดงถึ งการเอาใจใส
ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน
และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยองโดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ เต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ
เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย
ตัวบงชี้ 5.3 การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในหนาที่ หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได
ตั ว บ ง ชี้ 5.4 การประพฤติ ต นตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ และแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผน พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การไดรับการยกยอง ชมเชย ในระดับ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น
ตัวบงชี้ 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ แกสวนรวม อยางทุมเทและเสียสละ
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง

กรอบการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอนที่ 1 การมีวินัย
รายการ
1. การมีวินัย
(20 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

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

ระดับ 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ
แบบแผนอันดีงามของสังคมเปนแบบอยางที่ดี
และเปนผูนําในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่น
ในดานนี้
ระดับ 3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคมเปนแบบอยางที่ดีและ
มีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่น
ในดานนี้
ระดับ 2 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคมเปนแบบอยางที่ดี
ระดับ 1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
วาผูขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองไดในระดับใด
- หลักฐานที่แสดงถึงการมีวนิ ัยในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม
ของสังคม เชน แผนงาน/โครงการ/
คําสั่งแตงตั้ง ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ตัวบงชี้

รายการ

ตัวบงชี้
1.2 การรักษาและเสริมสรางวินยั
ในตําแหนงหนาที่ราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
(4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัตกิ ารรับราชการ (ก.พ.7) หลักฐานการ
มีสวนรวมในการเสริมสรางวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น
มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ดี
ระดับ 3 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น
ระดับ 2 รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
ระดับ 1 ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
1.3 การตรงตอเวลา การอุทศิ เวลา
ใหแกทางราชการและผูเรียน
อยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/
การเขารวมประชุมฯ
- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการไดรับ
มอบหมายภารกิจที่ตองอุทศิ เวลา และผลงาน
จากการอุทิศเวลา เชน การสอนซอมเสริม
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ
รวมกิจกรรมในวันหยุด
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ

- 88 -

ระดับ 4 ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จ และอุทศิ เวลา
อยางตอเนื่อง
ระดับ 3 ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จ และอุทศิ เวลา
ระดับ 2 ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ระดับ 1 ปฏิบัติงานตามปกติ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
1.4 ความซื่อสัตย สุจริต
ในการปฏิบัติหนาที่
การรักษาผลประโยชน
ของทางราชการ
และไมมผี ลประโยชนทับซอน
(4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัตกิ ารถูกลงโทษทางวินัยในดานนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต
การรักษาผลประโยชนของทางราชการ
และไมมีผลประโยชนทับซอน
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
รักษาผลประโยชนของทางราชการ
ไมมีผลประโยชนทับซอน
และไดรับการยกยอง ชมเชย
ระดับ 3 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
รักษาผลประโยชนของทางราชการ
ระดับ 2 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ระดับ 1 ไมเคยถูกลงโทษ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ายการ

ตัวบงชี้
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน
องคกร และชุมชน (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสัง่ /หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน การทํางาน
รวมกันในชุมชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ

- 90 -

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

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบตั ิตนเปนแบบอยางที่ดี
รายการ

ตัวบงชี้

2. การประพฤติปฏิบัตติ น 2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน
มุงมั่นและรับผิดชอบตอ
เปนแบบอยางที่ดี
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(20 คะแนน)
โดยยึดหลัก ประหยัด คุมคา
มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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ระดับ 4 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไป
คณะกรรมการสถานศึกษา *
เปนตนแบบพัฒนาผูอื่นได
ระดับ 3 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ - เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานที่เปนผลมาจาก
และมีผลงานปรากฏชัดเจน
ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุง มั่น
ระดับ 2 ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมีหลักฐาน
และรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ปรากฏเปนที่ยอมรับ
เชน ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง
ระดับ 1 ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง
และคําสั่งตาง ๆ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ

รายการ

ตัวบงชี้
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ระดับ 4 ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยาง
ที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม
เสริมสรางพัฒนาผูอื่น
ระดับ 3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี
ระดับ 1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- ประวัตกิ ารถูกลงโทษทางวินัยในดานนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงการเปนผูยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม
ศาสนา และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่น
เชน โครงการ/กิจกรรม/คําสั่งแตงตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย ฯลฯ
- ภาพถาย การเขารวมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน

รายการ

ตัวบงชี้
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม
ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถกู ตอง
เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย
(4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ระดับ 4 ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม
ไดรับการยกยอง ชมเชย และ
มีการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้
ระดับ 3 ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิตธิ รรม
ไดรับการยกยอง ชมเชย
ระดับ 2 ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม
ระดับ 1 ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณีถูกลงโทษ
หรือวากลาวตักเตือนในดานนี้

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม
ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม
และชอบดวยกฎหมาย
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
การเปนผูยึดมั่นในหลักนิตธิ รรมยืนหยัดกระทํา
ในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย
เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน

รายการ

ตัวบงชี้
2.4 การยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง (4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ระดับ 4 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง วางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย
ระดับ 3 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และวางตัว
เปนกลางทางการเมือง
ระดับ 2 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
และสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเลือกตัง้
ระดับ 1 ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใชสิทธิ ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรมการสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน

รายการ

ตัวบงชี้
2.5 การมีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
(4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เชน ภาพถายในการรวม
กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การประหยัดพลังงาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวนมากกวา 8 กิจกรรม
ระดับ 3 จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวน7-8 กิจกรรม
ระดับ 2 จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวน 5-6 กิจกรรม
ระดับ 1 จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวน 3-4 กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ตอนที่ 3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
รายการ
3. การดํารงชีวิต
อยางเหมาะสม
(20 คะแนน)

ตัวบงชี้
3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษพยาน /ภาพถาย
สําเนาบัญชีเงินฝาก เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน
การปลูกพืชผักสวนครัว การแตงกาย
การประหยัด มัธยัสถ การอดออม ไมมีรายจาย
ตามบัญชีสูงกวารายรับ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
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ระดับ 4 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
5 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
4 พฤติกรรม/กิจกรรม
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
3 พฤติกรรม/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
3.2 การละเวนอบายมุขและ
สิ่งเสพติด (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล
ระดับ 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน
เชน
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้
คณะกรรมการสถานศึกษา *
อยางตอเนื่อง
- เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงถึงพฤติกรรม
ระดับ 3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน
การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา
เปนผูมีสวนรวมหรือเปนผูนํารณรงค
ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้
เสริมสรางผูอื่นในดานนี้
ระดับ 2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีสวนรวม
ในการรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้ 2. สัมภาษณ
ระดับ 1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวน
อบายมุขและสิ่งเสพติด

รายการ

ตัวบงชี้
3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลและของทางราชการ
ใหเปนไปดวยความถูกตอง
(4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นวามีการใช
หรือใหขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับผูเรียนหรือ
ผูรับบริการ และขอมูล ขาวสารของทางราชการ
อยางถูกตอง เชน การรักษาความลับของทางราชการ
การรักษาความลับของศิษย การไมใชขอมูล
เอื้อประโยชนแกตนเองและผูอื่น การเผยแพรขอมูล
โดยไมบิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา
ใหทนุ การศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ/ตําแหนง
การสอบแขงขัน การคัดเลือก เปนตน
ใหทราบลวงหนาทั่วกันตามที่กฎหมายกําหนด
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม
และสามารถพัฒนาผูอื่นจนไดผลงาน
เปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง
ระดับ 3 ใชหรือใหขอมูลไดถูกตองเหมาะสม
เกิดประโยชนตอราชการ และสามารถ
ใหคําแนะนําผูอื่น
ระดับ 2 ใชหรือใหขอ มูลไดถูกตอง
เกิดประโยชนตอทางราชการ
ระดับ 1 ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี
เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่ (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา
และคณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบตั รฯ/วุฒิบตั ร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม
- ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ ไดรับ
การยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม
เสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้
ระดับ 3 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ และมี
สวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้
ระดับ 2 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตําแหนงหนาที่
ระดับ 1 ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
3.5 การประหยัด มัธยัสถ อดออม
(4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ระดับ 4 มีตั้งแต 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต
เปนที่ปรากฏ ไดรับการยกยอง ชมเชย
และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น
ในดานนี้
ระดับ 3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน
และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น
ในดานนี้
ระดับ 2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน
ระดับ 1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้ง/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/
รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบตั ร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม
- ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน

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

เกณฑการใหคะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

4.1 การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุน
หรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพ
และทางวิชาการอยางสรางสรรค
(4 คะแนน)

ระดับ 4 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม
รณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้
ระดับ 3 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน
และไดรับการยกยอง ชมเชย
ระดับ 2 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนํามาปรับใชได
ระดับ 1 มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 พฤติกรรม

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ตัวบงชี้

รายการ

ตัวบงชี้
4.2 การศึกษา คนควา ริเริ่ม
สรางสรรคความรูใหม ๆ
มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ
(4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ระดับ 4 ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม
นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ
จนสําเร็จและเปนตัวอยางได
ระดับ 3 ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม
นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ
จนสําเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม
นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ
ระดับ 1 มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา
ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ/ชิ้นงาน/หนังสือ
ยกยอง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ

- 102 -

เกณฑการใหคะแนน

รายการ

ตัวบงชี้

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน ภาพถายในการรวมกิจกรรม/
หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/
รางวัล/วุฒิบตั ร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ ระดับ 4 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ
ในวงการวิชาชีพ (4 คะแนน)
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น
และมีผลงานปรากฏ
ระดับ 3 มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น
ระดับ 2 มีบทบาทเปนผูนาํ ทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ระดับ 1 มีบทบาทเปนผูนาํ ทางวิชาการ
ในระดับสถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

เกณฑการใหคะแนน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี
แหงวิชาชีพ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติ (4 คะแนน)

ระดับ 4 จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อยางตอเนื่องเกิดผลดี เปนที่ยอมรับและ
มีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่นในดานนี้
ระดับ 3 จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อยางตอเนื่องเกิดผลดี
ระดับ 2 จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อยางตอเนื่อง
ระดับ 1 จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/
รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ตัวบงชี้

รายการ

ตัวบงชี้
4.5 การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี
แกผูเรียน ชุมชน สังคม
(4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

ระดับ 4 เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกทีด่ ี
แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ
และไดรับการยกยอง ชมเชย
ระดับ 3 เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี
แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเปนทีป่ รากฏ
ระดับ 2 เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี
แกผูเรียน ชุมชน สังคม
ระดับ 1 มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสํานึกที่ดแี กผูเรียน ชุมชน สังคม
ตั้งแต 3-4 ครั้ง/กิจกรรม

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตรฯ/
วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม
- ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน

ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
รายการ
5. ความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ
(20 คะแนน)

ตัวบงชี้
5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู
หรือสงเสริมการแสวงหาความรู
โดยไมบดิ เบือน ปดบัง
หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ทีแ่ สดงใหเห็นถึงการเอาใจใส
ถายถอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู
โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน/หนังสือ
ขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ วุฒิบัตร ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง
ระดับ 3 เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง
ระดับ 2 เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ตองานในหนาที่
ระดับ 1 เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
5.2 การเอาใจใส ชวยเหลือผูเรียน
และผูรับบริการ เต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ
เทาเทียมกัน (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 4 จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ขึ้นไป
ระดับ 3 จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ระดับ 2 จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ระดับ 1 จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- บันทึกการดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เชน
การสอนซอมเสริม/การตรวจเยี่ยมบาน/
การใหความชวยเหลือตามบทบาทหนาที่ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ

รายการ

ตัวบงชี้
5.3 การศึกษา คนควา ริเริ่ม
สรางสรรคความรูใหม
นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหนาที่ (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา
ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหนาที/่ ชิ้นงาน/
หนังสือยกยอง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหนาที่จนสําเร็จ และเปนตัวอยางได
ระดับ 3 ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหนาที่จนสําเร็จ
ระดับ 2 ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหนาที่
ระดับ 1 มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหนาที่

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับ
การยกยองจากคุรุสภา/องคกรหนวยงาน
ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ
กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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ระดับ 4 ไดรับการยกยองชมเชย จากคุรุสภา
องคกรภายนอก หนวยงานอืน่
หรือหนวยงานทีส่ ูงกวาระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 3 ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ระดับ 1 ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

รายการ

ตัวบงชี้
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ
และมุงประโยชนสว นรวม
(4 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา *
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/
หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร ฯลฯ
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน การปลูกปา
เปนอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ
- เอกสาร หลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวของ

หมายเหตุ * คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเปนคณะกรรมการอื่นตามสังกัด
ของผูขอรับการประเมิน แลวแตกรณี เชน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เปนตน
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ระดับ 4 ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือ
แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ
จนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม
และไดรับการยกยอง
ระดับ 3 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ
แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ
จนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม
ระดับ 2 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ
แกสวนรวมอยางทุมเท และเสียสละ
ระดับ 1 ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ
แกสวนรวม

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล

- 111 -

ก.ค.ศ. 4
สําหรับกรรมการชุดที่ 1

แบบบันทึกการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ
ประเมิน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)
ขอมูลผูรับการประเมิน
ชื่อ........................................................................นามสกุล........................................................................
ตําแหนง/วิทยฐานะปจจุบัน........................................................................................................................
ชื่อหนวยงาน/สถานศึกษา...........................................................................................................................
หนวยงานที่สงั กัด.......................................................................................................................................
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน...................................................................................................................

- 112 ตอนที่ 1 การมีวินยั (20 คะแนน)
ตัวบงชี้
1.1 การมีวินยั
ในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตาม
กฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียม
และแบบแผน
อันดีงามของสังคม
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ที่สะทอนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4

มีวินยั ในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําใน
การเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้

3

มีวินยั ในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เปนแบบอยางที่ดี และมีสวนรวม
ในการเสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้

2

มีวินยั ในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
เปนแบบอยางที่ดี

1

มีวินยั ในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม
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ตัวบงชี้
1.2 การรักษาและ
เสริมสรางวินัย
ในตําแหนงหนาที่
ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
(4 คะแนน)

1.3 การตรงตอเวลา
การอุทิศเวลา
ใหแกทางราชการ
และผูเรียน
อยางตอเนื่อง
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ที่สะทอนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4

รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น
มีผลงานเปนที่ปรากฏ เปนแบบอยางที่ดี

3

รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น

2

รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

1

ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั

4

ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิ เวลา
อยางตอเนื่อง

3

ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จและอุทศิ เวลา

2

ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

1

ปฏิบัติงานตามปกติ
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ตัวบงชี้
1.4 ความซื่อสัตย
สุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่
การรักษา
ผลประโยชน
ของทางราชการ
และไมมี
ผลประโยชน
ทับซอน
(4 คะแนน)
1.5 การรักษา
ความสามัคคี
มีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ
ตอเพื่อนรวมงาน
องคกร และชุมชน
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ที่สะทอนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
รักษาผลประโยชนของทางราชการ
ไมมีผลประโยชนทับซอน
และไดรับการยกยอง ชมเชย
3

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
รักษาผลประโยชนของทางราชการ

2 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
1

ไมเคยถูกลงโทษ

4 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางราบรืน่ และประสบความสําเร็จ
จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
หรือองคกร ที่เกี่ยวของ
3 มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางราบรืน่ และประสบความสําเร็จ
2 ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จ
1

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

- 115 ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (20 คะแนน)
ตัวบงชี้
2.1 ความอุตสาหะ
ขยัน อดทน
มุงมั่นและ
รับผิดชอบตอ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยยึดหลัก
ประหยัด คุมคา
มีประสิทธิภาพ
(4 คะแนน)
2.2 การยึดมั่น
ในคุณธรรม
จริยธรรม
มีความศรัทธา
และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ที่สะทอนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4

ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอื่นได

3

ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน

2

ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ
มีหลักฐานที่ปรากฏ เปนที่ยอมรับ

1

ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง

4

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี
ไดรับการยกยองชมเชย และมีสวนรวม
เสริมสรางพัฒนาผูอื่น

3

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี
ไดรับการยกยองชมเชย

2

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดี

1

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา
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ตัวบงชี้
2.3 การยึดมั่นในหลัก
นิติธรรม ยืนหยัด
กระทําในสิ่งที่
ถูกตอง เปนธรรม
และชอบดวย
กฎหมาย
(4 คะแนน)

2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
และวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ที่สะทอนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4

ยึดมั่นปฏิบัตหิ นาที่ตามหลักนิติธรรม
ไดรับการยกยอง ชมเชย มีการรณรงค
และเสริมสรางผูอื่นในดานนี้

3

ยึดมั่นปฏิบัตหิ นาที่ตามหลักนิติธรรม
และไดรับการยกยอง ชมเชย

2

ยึดมั่นปฏิบัตหิ นาที่ตามหลักนิติธรรม

1

ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณี
ถูกลงโทษ หรือวากลาวตักเตือน
ในดานนี้

4

ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
วางตัวเปนกลางทางการเมืองและ
การวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย

3

ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง

2

ใชสิทธิหนาทีต่ ามระบอบประชาธิปไตย
และสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

1

ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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ตัวบงชี้
2.5 การมีสวนรวม
อนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดลอม
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมทีแ่ สดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวนมากกวา 8 กิจกรรม

3

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวน 7-8 กิจกรรม

2

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวน 5-6 กิจกรรม

1

จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จํานวน 3-4 กิจกรรม

- 118 ตอนที่ 3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (20 คะแนน)
ตัวบงชี้
3.1 การดํารงชีวิต
ตามแนวทาง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(4 คะแนน)

3.2 การละเวนอบายมุข
และสิ่งเสพติด
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
4

มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่ สดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป

3

มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่ สดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
5 พฤติกรรม/กิจกรรม

2

มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่ สดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
4 พฤติกรรม/กิจกรรม

1

มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตทีแ่ สดงถึง
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
3 พฤติกรรม/กิจกรรม

4

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเปนผูนํารณรงคและเสริมสราง
ผูอื่นในดานนีอ้ ยางตอเนื่อง

3

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด
และเปนผูนําในการรณรงค
และเสริมสรางผูอื่นในดานนี้
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ตัวบงชี้

3.3 การใชหรือ
ใหขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลและ
ของทางราชการ
ใหเปนไปดวย
ความถูกตอง
(4 คะแนน)

3.4 การดํารงตน
เปนแบบอยางที่ดี
เหมาะสมกับ
สถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
2

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดและ
มีสวนรวมในการรณรงคและ
เสริมสรางผูอื่นในดานนี้

1

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน
ผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด

4

ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง
เหมาะสมและสามารถพัฒนาผูอื่น
จนไดผลงานเปนที่ประจักษ
อยางตอเนื่อง

3

ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง
เหมาะสมเกิดประโยชนตอราชการ
และสามารถใหคําแนะนําผูอ ื่น

2

ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง
เกิดประโยชนตอทางราชการ

1

ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง

4

ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม
เสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้

3

ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่
และมีสวนรวม เสริมสรางพัฒนา
ผูอื่นในดานนี้
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ตัวบงชี้

3.5 การประหยัด
มัธยัสถ อดออม
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
2

ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่

1

ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาที่

4

มีตั้งแต 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต
เปนที่ปรากฏไดรับการยกยอง
ชมเชย และมีสวนรวมรณรงค
และเสริมสรางผูอื่นในดานนี้

3

มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน
และมีสวนรวมรณรงคและ
เสริมสรางผูอื่นในดานนี้

2

มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
และมีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน

1

มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

- 121 ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน)
ตัวบงชี้
4.1 การเปนสมาชิกที่ดี
สนับสนุนหรือรวม
กิจกรรมของวิชาชีพ
และทางวิชาการ
อยางสรางสรรค
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
4

มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน
ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม
รณรงคและเสริมสรางผูอื่น
ในดานนี้

3

มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน
และไดรับการยกยอง ชมเชย

2

มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม
และสามารถนํามาปรับใชได

1

มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม
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ตัวบงชี้
4.2 การศึกษา คนควา
ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม ๆ
มาใชพัฒนางาน
ในวิชาชีพ
(4 คะแนน)

4.3 การมีบทบาท
เปนผูนาํ ทางวิชาการ
ในวงการวิชาชีพ
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
4

ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในวิชาชีพจนสําเร็จ และ
เปนตัวอยางได

3

ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จ

2

ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ

1

มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในวิชาชีพ

4

มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น
และมีผลงานปรากฏ

3

มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการแกผอู ื่น

2

มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด/เขตพื้นทีก่ ารศึกษา

1

มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ ในระดับ
สถานศึกษา/กลุมสถานศึกษา/ชุมชน
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ตัวบงชี้
4.4 การรักษาชื่อเสียง
ปกปองศักดิ์ศรี
แหงวิชาชีพและ
การยกยอง
เชิดชูเกียรติ
(4 คะแนน)

4.5 การเสริมสราง
ปลูกจิตสํานึกที่ดี
แกผูเรียน ชุมชน
สังคม
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
4

จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม อยางตอเนื่องเกิดผลดี
เปนที่ยอมรับและมีสวนรวมรณรงค
และเสริมสรางผูอื่นในดานนี้

3

จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม อยางตอเนื่องเกิดผลดี

2

จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม อยางตอเนื่อง

1

จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ
กิจกรรม

4

เปนผูนําในการเสริมสราง
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน
สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏและ
ไดรับการยกยอง ชมเชย

3

เปนผูนําในการเสริมสราง
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน
สังคม มีผลงานเปนที่ปรากฏ

2

เปนผูนําในการเสริมสราง
ปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม

1

มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน
การปลูกจิตสํานึกที่ดแี กผูเรียน ชุมชน
สังคม ตั้งแต 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม

- 124 ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)
บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
5.1 การเอาใจใส
4 เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
ถายทอดความรู
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
หรือสงเสริม
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
การแสวงหาความรู
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง
โดยไมบดิ เบือน ปดบัง
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง
หวังสิ่งตอบแทน
3 เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
(4 คะแนน)
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี
ตองานในหนาที่ และไดรับการยกยอง
2

เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี
ตองานในหนาที่

1

เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม
การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน
ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน
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ตัวบงชี้
5.2 การเอาใจใส
ชวยเหลือผูเรียน
และผูรับบริการ
เต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ
อยางสม่ําเสมอ
เทาเทียมกัน
(4 คะแนน)
5.3 การศึกษา คนควา
ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม
นวัตกรรม
ในการพัฒนา
งานในหนาที่
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
4

จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ขึ้นไป

3

จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

2

จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

1

จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

4

ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในหนาทีจ่ นสําเร็จและเปน
ตัวอยางได

3

ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในหนาทีจ่ นสําเร็จ

2

ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค
ความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในหนาที่

1

มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม
สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหนาที่
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ตัวบงชี้
5.4 การประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและ
แบบแผน พฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
(4 คะแนน)

5.5 การมีจิตอาสา
จิตสาธารณะ
และมุงประโยชน
สวนรวม
(4 คะแนน)

บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้
ผลการประเมิน
(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม
ที่สะทอนพฤติกรรม)
ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บนั ทึกไว
4

ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา
องคกรภายนอก หนวยงานอืน่ หรือ
หนวยงานที่สงู กวาระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา

3

ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา

2

ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

1

ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

4

ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม
และไดรับการยกยอง

3

ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ
จนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม

2

ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ
แกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละ

1

ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือ
แกสวนรวม
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บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงชี้ และคะแนนรวม
รายการประเมิน

คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี้
คะแนน
ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่
รวม
1
2
3
4
5

ตอนที่ 1 การมีวินยั
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี
ตอนที่ 3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
คะแนนรวม
บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
1. จุดเดน
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. ขอคิดเห็น
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ความเห็น

ผานการประเมิน
ควรพัฒนา (ระบุหวั ขอ) ........................................................................................................
ไมผานการประเมิน
ลงชื่อ ..................................................กรรมการผูประเมิน
(....................................................)
ตําแหนง...............................................
วันที่.......เดือน....................พ.ศ. .........
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ก.ค.ศ. 5
สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)
ประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)

1. ขอมูลผูรับการประเมิน
ชื่อ...........................นามสกุล .................................ตําแหนง......................... วิทยฐานะ...........................
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................อําเภอ/เขต.......................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงานการศึกษา...... ............................สวนราชการ...............................
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รายการประเมิน
ตอนที่ 1 การมีวินัย
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ตอนที่ 3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
คะแนนรวม

คะแนนที่ได
คะแนน
คนที่ คนที่ คนที่
เต็ม
1
2
3
20
20
20
20
20
100

รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย (คนที่ 1+คนที่ 2+คนที่ 3)
3

=

หมายเหตุ
เกณฑผานแตละวิทยฐานะ ตองไดคะแนน
จากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย ดังนี้
ชํานาญการ ไมต่ํากวารอยละ 65
ชํานาญการพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 70
เชี่ยวชาญ ไมตา่ํ กวารอยละ 75
เชี่ยวชาญพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 80
......................... คะแนน

โดยมีขอสังเกตในการประเมินจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ)
ความเห็น
ผานการประเมิน
ควรพัฒนา (ระบุหัวขอ) .........................................................................................................
ไมผานการประเมิน
(ลงชื่อ) ......................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) .................................กรรมการ
(.........................................)
(.........................................)
ตําแหนง..........................................
ตําแหนง..........................................
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ. .........
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ. ...........

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

- 129 สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
ราย (นาย นาง นางสาว)..............................................
1. จุดเดน
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. ขอคิดเห็น
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

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

การประเมินดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ
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คําชี้แจงการประเมินดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ
สายงานบริหารสถานศึกษา
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา)
การประเมิ น ด า นที่ 2 ด า นความรู ค วามสามารถ มี อ งค ป ระกอบการประเมิ น
เกณฑการใหคะแนน เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. องคประกอบการประเมิน
การประเมิ น ด า นที่ 2 ด า นความรู ค วามสามารถ คะแนนเต็ ม 100 คะแนน
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา คะแนนเต็ม
60 คะแนน มีรายการประเมิน 7 รายการ จํานวน 15 ตัวบงชี้ ดังนี้
1) การวางแผนพัฒนาการศึกษา (8 คะแนน) มีจํานวน 2 ตัวบงชี้
2) การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา (4 คะแนน) มีจํานวน 1 ตัวบงชี้
3) การบริหารวิชาการ (16 คะแนน) มีจํานวน 4 ตัวบงชี้
4) การบริหารงบประมาณ (4 คะแนน) มีจํานวน 1 ตัวบงชี้
5) การบริหารงานบุคคล (8 คะแนน) มีจํานวน 2 ตัวบงชี้
6) การบริหารทั่วไป (12 คะแนน) มีจํานวน 3 ตัวบงชี้
7) การเปนผูนําดานนวัตกรรม การบริหารการศึกษา (8 คะแนน) มีจํานวน 2 ตัวบงชี้
สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 4 รายการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
1) การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ (10 คะแนน) มีจํานวน 1 ตัวบงชี้
2) การประมวลความรู เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ (10 คะแนน)
มีจํานวน 2 ตัวบงชี้
3) การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจั ดการสถานศึ กษา (10 คะแนน)
มีจํานวน 1 ตัวบงชี้
4) การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ (10 คะแนน) มีจํานวน 1 ตัวบงชี้
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2. เกณฑการใหคะแนน
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

(คะแนนเต็ม 4)
4
3
2
1

คะแนนที่ได
(คะแนนเต็ม 5)
5.00
3.75
2.50
1.25

(คะแนนเต็ม 10)
10.00
7.50
5.00
2.50

3. เกณฑการตัดสิน
3.1 ผูที่ผานการประเมินดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการทัง้ สามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80
3.2 กรณีที่ผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ 3.1 และคณะกรรมการชุดที่ 1
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาได ทั้งนี้ ตองมีผลการประเมินจากกรรมการ
ทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
1) วิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60
2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70
4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75
4. วิธีการประเมิน
4.1 ใหกรรมการผูประเมินใชแบบประเมินดานที่ 2 (ก.ค.ศ.6/2 และ ก.ค.ศ.7/2)
ควบคูกับกรอบการประเมินดานที่ 2 และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานที่ 2
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4.2 ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และ
เอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล ที่แสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งใชวิธีการประเมินในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน
การสังเกต การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
ผูรับบริการ และผูที่เกี่ยวของ กอนตัดสินใจใหคะแนน โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ
ที่สอดคลองกับหลักฐาน รองรอย และใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ในแบบบันทึก
การประเมินดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 6/2) แลวนําระดับคุณภาพที่ไดในแตละตัวบงชี้บันทึกและคิดคาคะแนน
ลงในแบบสรุปผลการประเมินดานที่ 2 (ก.ค.ศ.7/2) พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวดวย
ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
4.3 ใหคณะกรรมการทั้งสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.8/2
ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ 1 และหรือครั้งที่ 2 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 1) และหรือ
ครั้งที่ 3 (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ 2) แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซึ่งเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
และขอคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไวดวย
5. กรณีการประเมินผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ใหคณะกรรมการ
ประเมินดานที่ 2 ประเมินสวนที่ 1 การเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) จาก 3 รายการ คือ การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสราง
บริหารกิจการสถานศึกษา และการเปนผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม
รวม 20 คะแนน
สวนอีก 40 คะแนน ให ประเมิ นเฉพาะงานที่ ได รับมอบหมายใหปฏิ บั ติเท านั้ น
ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป
สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเดียวใหกําหนดคะแนนเต็มเปน 40 คะแนน แตหาก
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตั้งแต 2 งานขึ้นไป ใหปรับคาน้ําหนักคะแนนแตละงานใหเทากัน
หรือใกลเคียงกัน
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หมายเหตุ - แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 9) ใชสําหรับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ เสนอ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณา เมือ่ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 มีผลสิ้นสุดแลว
- แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 (ก.ค.ศ. 10) ใชสําหรับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ.
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คําอธิบายตัวบงชี้
การประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
สายงานบริหารสถานศึกษา
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา)
การประเมิ น ด า นที่ 2 ด า นความรู ค วามสามารถของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 60 คะแนน มีจํานวน 15 ตัวบงชี้
และสวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา
40 คะแนน มีจํานวน 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน)
1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.1 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลอง
กับนโยบายทุกระดับ และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความตองการจําเปน
ของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และผานการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ 1.2 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง มีการประชุมชี้แจง
ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม มีบันทึก หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
มีการนําผลการนิเทศติดตามไปใชในการปรับปรุงแผน แผนงาน โครงการ และมีรายงานผลการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมครบถวน
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2. การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา หมายถึง มีการจัดโครงสราง
การบริหารที่เป นระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของสายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา ผานความเห็นชอบของตนสังกัด มีการมอบหมายงานแกบุคลากรตามภารกิจ
โดยใชขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา มีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจ และจัดใหมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
3. การบริหารวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง หลักสูตรมีความสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน จุดหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลการเรียน หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู มีระบบการนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร มีการนําผล
การนิเทศ ติดตาม และการประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู
(การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู มีการวัด
และประเมิ น ผลด ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย โดยมี ร อ งรอยหลั ก ฐานของการวั ด
และนําผลไปปรับปรุง
ตัวบงชี้ 3.3 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูทางการศึกษา
หมายถึง มีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหลงการเรียนรูตรงตามที่หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหลงการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
มีการรายงานผล และนําผลไปปรับปรุง
ตัวบงชี้ 3.4 การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง มีการดําเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ระบุไวในคูมือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีการเตรียมการเพื่อการประเมินภายนอก
มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
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4. การบริหารงบประมาณ
ตัวบงชี้ การบริหารงบประมาณ หมายถึง มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใชงบประมาณ จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ และความ
ตองการของสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใชงบประมาณตรงตามกรอบ
และวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน รายงานการใชงบประมาณ
เปนปจจุบัน และมีการประเมินผลและนําผลไปปรับปรุง
5. การบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ 5.1 การจัดระบบบริหารงานบุคคล หมายถึง มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด และครอบคลุมความตองการอัตรากําลัง
และสาขาวิชาที่ตองการ จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคล และชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
มีการมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา มีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ตัวบงชี้ 5.2 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง มีสารสนเทศ
และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา
เปนรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตรงตามขอมูลความจําเปนของสถานศึกษา
จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ประชุม เผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน ความกาวหนาในวิชาชีพ มีการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนา มีรายงานผลการพัฒนาและนําผลไปปรับปรุง
6. การบริหารทั่วไป
ตัวบงชี้ 6.1 การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม หมายถึง มีแผนแมบทในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐาน
ภาระงานดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษาและใชงานอยางมีระสิทธิภาพ
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
และความตองการของสถานศึกษา สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางประหยัดและคุมคา มีการ
ติดตามประเมินผล รายงานผลการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และนําผลไปปรับปรุง
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ตัวบงชี้ 6.2 การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครองรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
และจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการติดตามและประเมินผล และมีรายงานผล
การดําเนินงาน และนําผลไปปรับปรุง
ตัวบงชี้ 6.3 การบริหารงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน หมายถึง มีสารสนเทศและ
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ และงานสัมพันธชุมชน จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการและ
งานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง และชี้แจงใหบุคลากรทราบ
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ มีการจัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
มีการติดตามและประเมินผล และมีการรายงานผลและนําผลไปปรับปรุง
7. การเปนผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.1 การใชนวัตกรรมการบริหารการศึกษา หมายถึง มีสารสนเทศ และ
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรมการบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับการใชและเลือกใชนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา
มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ ไดรับการประเมิน
จากหนวยงาน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใช เปนตน มีการติดตามและประเมิน
ผลการใช และมีรายงานผลและนําผลไปปรับปรุง
ตัวบงชี้ 7.2 การคิดริเริ่มนวัตกรรมการบริห ารการศึกษา หมายถึง มีการศึกษา
องคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชี้แจงครู
และผูเกี่ยวของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตามและประเมินผลการใช มีรายงานผลการใช
และนําผลไปปรับปรุงเผยแพร และนวัตกรรมเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพบริหาร
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สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา (40 คะแนน)
1. การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ
ตัวบงชี้ มีวิธีการศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง ดังนี้
1) การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
2) การฝกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อยางนอยปละ 3 ครั้ง
3) การประชุมทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
4) การสัมมนาทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5) การศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง
6) การศึกษาคนควาผลการวิจัย อยางนอยปละ 2 เรื่อง
7) การเปนคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อยางนอยปละ 3 ครั้ง
8) การศึกษาคนควาดวยตนเองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง
9) การทดสอบความรู หรือทักษะ จากสถาบันที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 2.1 การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ หมายถึง มีการประมวล
ความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจาก
ผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ใหทันสมัย
ตัวบงชี้ 2.2 การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง มีการประมวล
ความรูในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
บริหารทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวของเปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระใหทันสมัย
3. การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุมวางแผน การนําความรู
หรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กําหนด มีการติดตาม การประเมินผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด มีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหารและนําผล
ไปปรับปรุง และเกิดผลดีเปนแบบอยางได
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4. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง มีการดําเนินการใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1) การนําเสนอตอที่ประชุมระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือระดับเขตพื้นที่
จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
3) การนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อยางนอยปละ 5 ครั้ง
4) การรวบรวมเปนเอกสารเผยแพร อยางนอยปละ 2 ฉบับ
5) การเปนวิทยากรระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือระดับเขตพื้น ที่
จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6) การนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับในวงวิชาการ อยางนอยปละ 1 ฉบับ

กรอบการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
สายงานบริหารสถานศึกษา
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
ขอมูล
- บันทึก/รายงานผล
การวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล จุดเดน จุดดอย
โอกาส อุปสรรคของ
สถานศึกษา
- แผนกลยุทธ
- แผนปฏิบตั ิการประจําป
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- บันทึก/รายงานผล
- การดําเนินการตามโครงการ
หรือกิจกรรม
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ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ (100 คะแนน)
รายการ
ตัวบงชี้
เกณฑการใหคะแนน
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน)
1.1 การจัดทําแผนพัฒนา
1. การวางแผนพัฒนา
ระดับ 4 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
การศึกษา (4 คะแนน)
การศึกษา (8 คะแนน)
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทํา
ถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และ
ผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับ 3 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทํา
ถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน
และแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
- สรุปรายงานผล
การดําเนินการตามโครงการ
หรือกิจกรรม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ
แผนพัฒนาดานการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา และจังหวัดทีต่ ั้งโรงเรียน
- เอกสาร หลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของ
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการจัดทํา
ถูกตอง และผูเกีย่ วของมีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกขั้นตอน
ระดับ 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเกีย่ วของหรือ และมีกระบวนการจัดทํา
ถูกตอง

รายการ

ตัวบงชี้
1.2 ดําเนินการตามแผน
พัฒนาการศึกษา
(4 คะแนน)
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เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
ระดับ 4 มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคําสั่ง
แหลงขอมูล เชน
มอบหมายงานใหผรู ับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการ
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม
- บันทึก/รายงานผลการวิเคราะห
มีบันทึก หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม มีการนําผล
สังเคราะหขอมูล จุดเดน จุดดอย โอกาส
การนิเทศ ติดตามไปใชในการปรับปรุงแผน แผนงาน โครงการ
อุปสรรคของสถานศึกษา
และมีรายงานผลการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมครบถวน
- แผนกลยุทธ
ระดับ 3 มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคําสั่ง
- แผนปฏิบัติการประจําป
มอบหมายงานใหผรู ับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการ
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม
- บันทึก/รายงานผลการดําเนินการ
มีบันทึก หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และมีการนําผล
ตามโครงการ หรือกิจกรรม
การนิเทศติดตามไปใชในการปรับปรุงแผน แผนงาน
- สรุปรายงานผลการดําเนินการตาม
และโครงการ
โครงการหรือกิจกรรม
ระดับ 2 มีการประชุมชีแ้ จง ทําความเขาใจกับผูเกีย่ วของ มีการมอบหมายงาน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนา
ที่กําหนดไวครบถวน และมีการนิเทศ ติดตาม มีบันทึก
ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
ระดับ 1 มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของมีคําสั่ง
จังหวัดที่ตงั้ โรงเรียน
มอบหมายงานใหผรู ับผิดชอบ และมีการดําเนินงาน
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน
2. สัมภาษณ สอบถาม บุคคลที่เกี่ยวของ

รายการ
2. การจัดโครงสราง
การบริหารกิจการ
สถานศึกษา
(4 คะแนน)
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ตัวบงชี้
เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
การจัดโครงสรางการบริหาร ระดับ 4 มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ 1. ตรวจสอบจากเอกสาร
กิจการสถานศึกษา
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชือ่ มโยง
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
ของสายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา
ขอมูล
ผานความเห็นชอบของตนสังกัด มีการมอบหมายงานแกบุคลากร
- แผนภูมิโครงสราง
ตามภารกิจ โดยใชขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา
การบริหาร
มีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
- คําสั่งมอบหมายงาน
และจัดใหมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
ตามภารกิจ
ระดับ 3 มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ
- รายงานการประชุม
และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยง
- เอกสาร หลักฐานอื่น
ของสายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่เกี่ยวของ
ผานความเห็นชอบของตนสังกัด และมีการมอบหมายงานแกบุคลากร
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ตามภารกิจ โดยใชขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา
ที่เกี่ยวของ
ระดับ 2 มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ
และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชือ่ มโยง
ของสายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา
และผานความเห็นชอบของตนสังกัด
ระดับ 1 มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ
และเปาหมายของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยง
ของสายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลักของสถานศึกษา

รายการ
3. การบริหารวิชาการ
(16 คะแนน)

ตัวบงชี้
3.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (4 คะแนน)

และมีระบบการนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร
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เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
ระดับ 4 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
แหลงขอมูล เชน
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสยั ทัศน
- ขอมูลความตองการของผูเรียน
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบาย
และทองถิน่
รายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลการเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา และเอกสาร
หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบหลักสูตร
มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
มีระบบการนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร มีการนําผลการนิเทศ
หลักสูตร
ติดตาม และการประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร
- ประกาศการใชหลักสูตร
อยางตอเนื่อง
สถานศึกษา
ระดับ 3 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
- ระเบียบการวัดผลประเมินผล
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
- รายงานการประชุม
หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบาย - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
รายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลการเรียน 2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน
คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลการเรียน หลักสูตรผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับ 1 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชนมีสว นรวมในการจัดทําหลักสูตร
หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน
คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลการเรียน

รายการ

ตัวบงชี้
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู
(4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
ขอมูล
- แผนการจัดการเรียนรู
- เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู
- สารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนรู
- บันทึกผลการจัดการเรียนรู
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสาร หลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของ
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 4 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน
การจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด และนําผลไปปรับปรุง
ระดับ 3 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน
การจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด
ระดับ 2 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน
การจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลโดยมีรองรอยหลักฐาน
ของการวัด
ระดับ 1 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล) จัดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในแผน
การจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผล

รายการ
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ตัวบงชี้
เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
3.3 การพัฒนาสื่อ
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
ระดับ 4 มีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทุน เพื่อพัฒนาสือ่
นวัตกรรม เทคโนโลยี
แหลงขอมูล เชน
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูตรงตามที่หลักสูตรกําหนด
และแหลงการเรียนรู
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
ครูและนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง
ทางการศึกษา
- แผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามประเมินผล
(4 คะแนน)
ทางการศึกษา พิจารณารายละเอียดในแผน
การใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี มีการรายงานผล
ดังนี้
และนําผลไปปรับปรุง
1) การระดมทุนเพือ่ จัดหาและพัฒนาสือ่
ระดับ 3 มีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการ เรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด
2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง
เกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อ
การเรียนรู บรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามประเมินผล
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และมีการรายงานผล
3) การพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับการใชสื่อ
ระดับ 2 มีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสือ่
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด
- รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการใชสื่อ
ครูและนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงการเรียนรู บรรลุตามวัตถุประสงค
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
ระดับ 1 มีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสือ่
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด 2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ
ครูและนักเรียน สามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหลงการเรียนรู

รายการ

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหลงขอมูลตางๆ
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
- คูมือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- แผนปฏิบตั ิการประจําป
- แผนกลยุทธ
- โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
- รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report : SAR)
- รายงานการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ
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ตัวบงชี้
เกณฑการใหคะแนน
3.4 การจัดทําระบบประกัน
ระดับ 4 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
คุณภาพการศึกษา (4 คะแนน)
ที่ระบุไวในคูมือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) มีการเตรียมการเพื่อการประเมิน
ภายนอก มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
ระดับ 3 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ระบุไวในคูม ือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) มีการเตรียมการเพื่อการประเมิน
ภายนอก และมีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ 2 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ระบุไวในคูม ือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
ระดับ 1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ระบุไวในคูม ือ และมีการประเมินตนเอง

รายการ
ตัวบงชี้
4. การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ
(4 คะแนน)
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เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
ระดับ 4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
แหลงขอมูล เชน
จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
- แผนปฏิบตั ิการหรือแผนการใช
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา
งบประมาณ
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใชงบประมาณตรงตามกรอบ
- คําสั่งมอบหมายงาน
และวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบ
- หลักฐานการจัดซื้อจัดจาง
ภายใน รายงานการใชงบประมาณเปนปจจุบนั และมีการประเมินผล
- รายงานเงินคงเหลือ
และนําผลไปปรับปรุง
- รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
ระดับ 3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
- รายงานเงินบริจาคทีม่ ีวตั ถุประสงค
จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร
- รายงานการตรวจสอบภายใน
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใชงบประมาณตรงตามกรอบ 2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
และวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบ
ภายใน และรายงานการใชงบประมาณเปนปจจุบัน

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใชงบประมาณตรงตามกรอบ
และวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ
ระดับ 1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ มีการชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

รายการ
5. การบริหารงานบุคคล
(8 คะแนน)

ตัวบงชี้
5.1 การจัดระบบบริหาร
งานบุคคล (4 คะแนน)
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เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
ระดับ 4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหลงขอมูล เชน
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
- แผนปฏิบตั ิการ
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ
- มาตรฐานภาระงานของครู
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคล และชี้แจงใหครูและ
ขาราชการครู และบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานสอดคลอง
ทางการศึกษา
กับความรูความสามารถและความตองการของสถานศึกษา
- คําสั่งมอบหมายงาน
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการรายงาน
- รายงานการประเมินผล
ผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานของขาราชการครู
ระดับ 3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ 2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของ
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคล และชี้แจงใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานสอดคลอง
กับความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ และมีการมอบหมายงานสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
ระดับ 1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
และครอบคลุมความตองการอัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการ
จัดทํามาตรฐานภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ และมีการมอบหมายงาน

รายการ
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ตัวบงชี้
เกณฑการให7คะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
5.2 การพัฒนาขาราชการครู
ระดับ 4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร 1. ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
และบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา และแผนพัฒนาเปนรายบุคคล (IDP) ตรงตามขอมูล
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
(4 คะแนน)
ความจําเปนของสถานศึกษา จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ
ขอมูล
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริม
- แผนปฏิบตั ิการ
ใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยั และพัฒนา ประชุม เผยแพร
- แผนพัฒนาตนเองเปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน
รายบุคคล (Individual
ความกาวหนาในวิชาชีพ มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา มีรายงาน
Development Plan : IDP)
ผลการพัฒนาและนําผลไปปรับปรุง
- คําสั่งมอบหมายงาน
ระดับ 3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
- รายงานการพัฒนา
ทางการศึกษา และแผนพัฒนาเปนรายบุคคล (IDP) ตรงตามขอมูล
ขาราชการครูและบุคลากร
ความจําเปนของสถานศึกษา จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ
ทางการศึกษา
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริม
- เอกสาร หลักฐานอื่น
ใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยั และพัฒนา ประชุม เผยแพร
ที่เกี่ยวของ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ความกาวหนาในวิชาชีพ มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
ที่เกี่ยวของ

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนาเปนรายบุคคล (IDP)
ตรงตามขอมูลความจําเปนของสถานศึกษา จัดสวัสดิการเพื่อ
เสริมสรางขวัญ กําลังใจ เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
ปฏิบัติงานวิจยั และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน
เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณทํางาน ความกาวหนาในวิชาชีพ
ระดับ 1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนาเปนรายบุคคล (IDP)
ตรงตามขอมูลความจําเปนของสถานศึกษา จัดสวัสดิการเพื่อ
เสริมสรางขวัญ กําลังใจ เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายการ
6. การบริหารทั่วไป
(12 คะแนน)
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ตัวบงชี้
เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจาก เอกสาร
6.1 การบริหารอาคารสถานที่ ระดับ 4 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา
และสภาพแวดลอม
เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่ หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
(4 คะแนน)
และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษาและใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ขอมูล
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
- แผนแมบทพัฒนาอาคาร
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
สถานที่และสภาพแวดลอม
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
- มาตรฐานดานอาคารสถานที่
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และสภาพแวดลอม
อยางประหยัดและคุมคา มีการติดตามประเมินผล รายงานผลการใช
- คําสั่งมอบหมายงาน
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และนําผลไปปรับปรุง
- หลักฐานการใชอาคาร
ระดับ 3 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา
สถานที่ และสภาพแวดลอม
เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่
- เอกสาร หลักฐานอืน่
และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษาและใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทีเ่ กีย่ วของ
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
ที่เกี่ยวของ
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
และใชอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางประหยัดและคุมคา และมีการติดตามประเมินผล

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา
เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษาและใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางประหยัดและคุมคา
ระดับ 1 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนา
เปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษา และใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
และสงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม

รายการ

ตัวบงชี้
6.2 การบริหารกิจการ
นักเรียน (4 คะแนน)

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 1
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ระดับ 2

เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
ขอมูล
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- แผนปฏิบตั ิการ
มีการติดตามและประเมินผล และมีรายงานผลการดําเนินงาน และนําผล
- คําสั่งมอบหมายงาน
ไปปรับปรุง
- มาตรฐานภาระงานกิจการ
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน
นักเรียน
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ
- รายงานผลการดําเนินงาน
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
ระบบดูแลชวยเหลือ
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
นักเรียน
และมีการติดตาม และประเมินผล
- รายงานผลงานกิจการ
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน
นักเรียน
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ
- เอกสาร หลักฐานอื่น
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
ที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน
ที่เกี่ยวของ
จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงใหบุคลากรทราบ
มีการมอบหมายงานใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
รับผิดชอบดําเนินการตามแผน

รายการ

ตัวบงชี้
6.3 การบริหารงานธุรการ
และงานสัมพันธชุมชน
(4 คะแนน)

- 159 -

เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
ระดับ 4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับการบริหารงานธุรการ
แหลงขอมูล เชน
และงานสัมพันธชุมชน จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการ
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
และงานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง
- แผนปฏิบตั ิการ
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
- คําสั่งมอบหมายงาน
ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย
- มาตรฐานภาระงานธุรการและงาน
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ มีการจัดกิจกรรมสัมพันธชุมชน
ชุมชนสัมพันธ
โดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ มีการติดตามและ
- สื่อ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
ประเมินผล และมีการรายงานผลและนําผลไปปรับปรุง
งานธุรการและงานประชาสัมพันธ
ระดับ 3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ
- ระบบเครือขาย
และงานสัมพันธชุมชน จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการ
- รายงานผลงานธุรการและ
และงานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง
งานประชาสัมพันธ
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
- เอกสาร หลักฐานอืน่ ที่เกีย่ วของ
ความสามารถ ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ มีการจัดกิจกรรมสัมพันธชุมชน
โดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ และมีการติดตามและ
ประเมินผล

รายการ

ตัวบงชี้

ชุมชน

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับการบริหารงานธุรการ
และงานสัมพันธชุมชน จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการ
และงานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ และมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ
ชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
ระดับ 1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับการบริหารงานธุรการ
และงานสัมพันธชุมชน จัดทํามาตรฐานภาระงานธุรการ
และงานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ และมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ

รายการ
ตัวบงชี้
7. การเปนผูนาํ ดาน
7.1 การใชนวัตกรรม
นวัตกรรมการบริหาร
การบริหารการศึกษา
การศึกษา (8 คะแนน)
(4 คะแนน)
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เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
ระดับ 4 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม
แหลงขอมูล เชน
การบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
การใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับ
- สารสนเทศ แผนปฏิบัติการที่
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลอง
เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหาร
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชน
- คําสั่งมอบหมายงาน
และความคุมคา มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร
- หลักฐานที่แสดงถึงการเปนที่
เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ ไดรับการประเมินจากหนวยงาน
ยอมรับดานนวัตกรรมการบริหาร
หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใช เปนตน
การศึกษา
มีการติดตาม และประเมินผลการใช และมีรายงานผล
- ผลงานที่เกิดจากการใชนวัตกรรม
และนําผลไปปรับปรุง
การบริหาร
ระดับ 3 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม
การบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ - รายงานผลการใชนวัตกรรม
การบริหาร
การใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลอง
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชน
และความคุมคา มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร
เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ ไดรับการประเมินจากหนวยงาน
หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใช เปนตน
และมีการติดตาม และประเมินผลการใช

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม
การบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ
การใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับ
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลอง
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชน
และความคุมคา และมีผลการใชเปนทีย่ อมรับของวงวิชาชีพ
บริหาร เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ ไดรับการประเมิน
จากหนวยงานหรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใช
เปนตน
ระดับ 1 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม
การบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ
การใชนวัตกรรมการบริหาร และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับ
การใชและเลือกใชนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลอง
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและ
ความคุมคา

รายการ

ตัวบงชี้
7.2 การคิดริเริ่มนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา
(4 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหลงขอมูล เชน
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
- หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาองค
ความรูที่เกีย่ วกับการสรางนวัตกรรม
- นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
- รายงานผลการใชนวัตกรรม
การบริหาร
- หลักฐานการเผยแพรนวัตกรรม
การบริหาร
- หลักฐานที่แสดงถึงนวัตกรรม
การบริหารเปนที่ยอมรับ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 4 มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้ จงครู
และผูเกีย่ วของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช มีรายงานผลการใชและนําผลไปปรับปรุง
เผยแพร และนวัตกรรมเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพบริหาร
ระดับ 3 มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรม การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู
และผูเกีย่ วของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช มีรายงานผลการใชและนําผลไปปรับปรุง
และมีการเผยแพรนวัตกรรมการบริหาร
ระดับ 2 มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรม การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู
และผูเกีย่ วของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช และมีรายงานผลการใชและนําผล
ไปปรับปรุง
ระดับ 1 มีการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรม การบริหารการศึกษาและชี้แจงครู
และผูเกีย่ วของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

มีวิธีการพัฒนาตนเองตั้งแต 6 วิธขี ึ้นไป
มีวิธีการพัฒนาตนเอง 5 วิธี
มีวิธีการพัฒนาตนเอง 4 วิธี
มีวิธีการพัฒนาตนเอง 3 วิธี
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รายการ
ตัวบงชี้
เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา (40 คะแนน)
1. การศึกษาคนควาหาความรู การศึกษาคนควาหาความรู
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
มีวิธีการศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 9 วิธี ดังนี้
ดวยวิธีการตาง ๆ
ดวยวิธีการตาง ๆ
แหลงขอมูล เชน
1) การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
(10 คะแนน)
2) การฝกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา - แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
- หลักฐานทีเ่ กี่ยวของกับ
อยางนอยปละ 3 ครั้ง
การพัฒนาตนเองในแตละดาน
3) การประชุมทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
- เอกสาร หลักฐานอื่น
4) การสัมมนาทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ที่เกี่ยวของ
5) การศึกษาดูงานที่เกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ที่เกี่ยวของ
6) การศึกษาคนควาผลการวิจัย อยางนอยปละ 2 เรื่อง
7) การเปนคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
อยางนอยปละ 3 ครั้ง
8) การศึกษาคนควาดวยตนเองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
9) การทดสอบความรู หรือทักษะ จากสถาบันที่ ก.ค.ศ. รับรอง

รายการ
2. การประมวลความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ (10 คะแนน)

ตัวบงชี้
2.1 การประมวลความรูเกีย่ วกับ
การพัฒนาวิชาการ
(5 คะแนน)

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
ขอมูล
- รายงานการประมวล
ความรูเชิงวิชาการ
- เอกสารวิชาการ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
- เอกสาร หลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของ
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 4 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหทนั สมัย
ระดับ 3 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ระดับ 2 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู โดยจัดทํา
เปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได
ระดับ 1 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการ โดยจัดทําเปนเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

รายการ

ตัวบงชี้
2.2 การประมวลความรูเกีย่ วกับ
การพัฒนาวิชาชีพ
(5 คะแนน)
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เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
ระดับ 4 มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และกฎหมายที่เกีย่ วของ
- แบบบันทึกการตรวจสอบ
เปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม
ขอมูล
จากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได
- รายงานการประมวล
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหทนั สมัย
ความรูในวิชาชีพ
ระดับ 3 มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่เกี่ยวกับการบริหาร
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และกฎหมายที่เกีย่ วของ
- เอกสารทีเ่ กี่ยวกับกฎหมาย
เปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
จากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได
- เอกสารวิชาการ
และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ระดับ 2 มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา - สื่ออิเล็กทรอนิกส
- เอกสาร หลักฐานอื่น
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ ไป และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ
เปนหมวดหมู โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
จากผลการพัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได
ระดับ 1 มีการประมวลความรูในวิชาชีพทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่เกี่ยวของ
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ ไป และกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผลการ
พัฒนาตนเองและจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เชื่อถือได

รายการ
3. การนําความรูและทักษะ
มาใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (10 คะแนน)

ตัวบงชี้
การนําความรูและทักษะ
มาใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน
แหลงขอมูล เชน
- แบบบันทึกการตรวจสอบขอมูล
- แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป
- หลักฐานที่เกี่ยวของกับการนํา
ความรูหรือทักษะมาใชในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
- รางวัลที่ไดรับเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมเกีย่ วกับการ
วางแผนและการประเมินผล
- รายงานผลการใช
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
2. สัมภาษณ สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของ
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 4 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู
และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทําเปน
แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุมวางแผน
การนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง
หรือขั้นตอนที่กําหนด มีการติดตาม การประเมินผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ําหนด มีรายงานผลการใช
นวัตกรรมการบริหารและนําผลไปปรับปรุง และเกิดผลดี
เปนแบบอยางได
ระดับ 3 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู
และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทําเปน
แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุมวางแผน
การนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง
หรือขั้นตอนที่กําหนด มีการติดตาม การประเมินผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ําหนด และมีรายงานผล
การใชนวัตกรรมการบริหารและนําผลไปปรับปรุง

รายการ

ตัวบงชี้

วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู
และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทําเปน
แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุมวางแผน
การนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง
หรือขั้นตอนที่กําหนด และมีการติดตาม การประเมินผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ําหนด
ระดับ 1 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําความรู
และทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทําเปน
แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุมวางแผน
การนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง ตามแนวทาง
หรือขั้นตอนที่กําหนด

รายการ
4. การใหบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ (10 คะแนน)

ตัวบงชี้
การใหบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ
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เกณฑการใหคะแนน
วิธีการ/เครื่องมือ/แหลงขอมูล
มีการดําเนินการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 1. ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐาน แหลงขอมูล
1) การนําเสนอตอที่ประชุมระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง
เชน
หรือระดับเขตพื้นที่ จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ1 ครั้ง
- แบบบันทึกการ
2) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ขนึ้ ไป
ตรวจสอบขอมูล
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
- หลักฐานที่เกี่ยวของ
3) การนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อยางนอยปละ 5 ครั้ง
กับการแลกเปลี่ยน
4) การรวบรวมเปนเอกสารเผยแพร อยางนอยปละ 2 ฉบับ
เรียนรูใ นแตละลักษณะ
5) การเปนวิทยากรระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครัง้
- เอกสาร หลักฐานอื่น
หรือระดับเขตพื้นที่ จังหวัด หรือประเทศ อยางนอยปละ1 ครั้ง
ที่เกี่ยวของ
6) การนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับในวงวิชาการ
2. สัมภาษณ สอบถาม
อยางนอยปละ 1 ฉบับ
บุคคลที่เกี่ยวของ
ระดับ 4 มีการดําเนินการ 5 ลักษณะขึ้นไป
ระดับ 3 มีการดําเนินการ 4 ลักษณะ
ระดับ 2 มีการดําเนินการ 3 ลักษณะ
ระดับ 1 มีการดําเนินการ 1-2 ลักษณะ
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ก.ค.ศ. 6/2
สําหรับกรรมการชุดที่ 1

แบบบันทึกการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
สายงานบริหารสถานศึกษา
ประเมิน ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครัง้ ที่ 2)
ขอมูลผูขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................................นามสกุล................................................................
ตําแหนง....................................................วิทยฐานะ..............................................................
สถานศึกษา.................................................................. เขต/อําเภอ.........................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................สวนราชการ......................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................................ขั้น..........................................บาท
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................
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บันทึกหลักฐานรองรอย
ตัวบงชี้

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ที่สะทอนความรูความสามารถ
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (60 คะแนน)
1. การวางแผน
พัฒนาการศึกษา
(8 คะแนน)
1.1 การจัดทํา
4 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
แผนพัฒนา
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
การศึกษา
ความตองการจําเปนของผูเ กีย่ วของหรือ มีกระบวนการ
(4 คะแนน)
จัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสว นรวมในการจัดทําแผน
ทุกขั้นตอน แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ และผานการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
3 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ มีกระบวนการ
จัดทําถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสว นรวมในการจัดทําแผน
ทุกขั้นตอนและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธ
2 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเ กีย่ วของหรือ มีกระบวนการ
จัดทําถูกตอง และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ทุกขั้นตอน
1 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ
และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเกี่ยวของหรือ และมีกระบวนการ
จัดทําถูกตอง
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ตัวบงชี้
1.2 ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา
การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคาํ สั่ง
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน และมีการ
นิเทศ ติดตาม มีบันทึกหรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
มีการนําผลการนิเทศ ติดตามไปใชในการปรับปรุงแผน
แผนงาน โครงการ และมีรายงานผลการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมครบถวน
3 มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคาํ สั่ง
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงาน
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน
และมีการนิเทศ ติดตาม มีบนั ทึกหรือรายงานผล
การนิเทศ ติดตาม และมีการนําผลการนิเทศติดตาม
ไปใชในการปรับปรุงแผน แผนงาน โครงการ
2 มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ
มีการมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน
และมีการนิเทศ ติดตาม มีบนั ทึกหรือรายงานผล
การนิเทศ ติดตาม
1 มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ มีคาํ สั่ง
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ และมีการดําเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน
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ตัวบงชี้
2. การจัดโครงสราง
การบริหาร กิจการ
สถานศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ ปนระบบสอดคลองกับ
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ
สายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา ผานความเห็นชอบของตนสังกัด
มีการมอบหมายงานแกบุคลากรตามภารกิจ โดยใช
ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจ และจัดใหมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
3 มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เปนระบบสอดคลอง
กับหลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ
สายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา ผานความเห็นชอบของตนสังกัด
และมีการมอบหมายงานแกบคุ ลากรตามภารกิจ โดยใช
ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา
2 มีการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ ปนระบบสอดคลองกับ
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ
สายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา และผานความเห็นชอบของตนสังกัด
1 มีการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่ ปนระบบสอดคลองกับ
หลักการกระจายอํานาจและเปาหมายของสถานศึกษา
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงของ
สายงาน มีความครอบคลุมขอบขายและภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา
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ตัวบงชี้
3. การบริหาร
วิชาการ
(16 คะแนน)
3.1 การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และทองถิ่น ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตร หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน
ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสยั ทัศน จุดหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา
แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
การเรียน หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง
ในการจัดการเรียนรู มีระบบการนิเทศ ติดตามการใช
หลักสูตร มีการนําผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมิน
การใชหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
3 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และทองถิ่น ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตร หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน
ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน จุดหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา
แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
การเรียน หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง
ในการจัดการเรียนรู และมีระบบการนิเทศ ติดตาม
การใชหลักสูตร
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ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
2 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และทองถิ่น ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตร หลักสูตรมีองคประกอบครบถวน
ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน จุดหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา
แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
การเรียน หลักสูตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
1 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และทองถิ่น ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร หลักสูตรมี
องคประกอบครบถวน ถูกตอง สมบูรณ คือ มีวิสัยทัศน
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง
เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู
การวัดผลประเมินผลการเรียน
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3.2 การจัดกระบวน
การเรียนรู
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อ
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ ําหนดในแผนการจัด
การเรียนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครือ่ งมือและ
วิธีการที่หลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด
และนําผลไปปรับปรุง
3 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อ
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ ําหนดในแผนการจัด
การเรียนรู มีการวัดและประเมินผลดวยเครือ่ งมือ
และวิธีการทีห่ ลากหลาย โดยมีรองรอยหลักฐาน
ของการวัด
2 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อ
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ ําหนดในแผน
การจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผล
โดยมีรองรอยหลักฐานของการวัด
1 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู (การวิเคราะหผูเรียน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเตรียมสื่อ
และแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดผลประเมินผล)
จัดกระบวนการเรียนรูตามทีก่ ําหนดในแผน
การจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผล
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3.3 การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
และแหลง
การเรียนรู
ทางการศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีสารสนเทศ แผนปฏิบัตกิ าร และมีการระดมทุน เพื่อพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู
ตรงตามทีห่ ลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียนสามารถ
ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรู
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามประเมินผล
การใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี มีการรายงานผล
และนําผลไปปรับปรุง
3 มีสารสนเทศ แผนปฏิบตั ิการ และมีการระดมทุน
เพื่อพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง
การเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียน
สามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลง
การเรียนรู บรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตาม
ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และมีการรายงานผล
2 มีสารสนเทศ แผนปฏิบตั ิการ และมีการระดมทุน
เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง
การเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียน
สามารถใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีและ
แหลงการเรียนรู บรรลุตามวัตถุประสงค
1 มีสารสนเทศ แผนปฏิบตั ิการ และมีการระดมทุน
เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง
การเรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียน
สามารถใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง
การเรียนรู
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3.4 การจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ระบุไวในคูม ือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการเตรียมการ
เพื่อการประเมินภายนอก มีการเผยแพรผลการประเมิน
คุณภาพ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
3 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ระบุไวในคูม ือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการเตรียมการ
เพื่อการประเมินภายนอก และมีการเผยแพรผล
การประเมินคุณภาพ
2 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ระบุไวในคูม ือ มีการประเมินตนเอง และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ระบุไวในคูม ือ และมีการประเมินตนเอง
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4. การบริหาร
งบประมาณ
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช
งบประมาณ จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ
มีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และความความตองการของสถานศึกษา
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใชงบประมาณ
ตรงตามกรอบและวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ
มีระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน รายงานการใช
งบประมาณเปนปจจุบัน และมีการประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุง
3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช
งบประมาณ จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ
มีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความความตองการของ
สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ใชงบประมาณ ตรงตามกรอบและวัตถุประสงค
ถูกตองตามระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน
และรายงานการใชงบประมาณ เปนปจจุบนั
2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช
งบประมาณ จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ
มีการชีแ้ จงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความความตองการ
ของสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
ใชงบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค
ถูกตองตามระเบียบ
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5. การบริหาร
งานบุคคล
(8 คะแนน)
5.1 การจัดระบบ
บริหาร
งานบุคคล
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช
งบประมาณ จัดทํามาตรฐานภาระงานงบประมาณ
มีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความความตองการ
ของสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด และครอบคลุมความตองการ
อัตรากําลังและสาขาวิชาที่ตองการจัดทํามาตรฐานภาระ
งานบุคคล และชี้แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
มีการมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถ
และความตองการของสถานศึกษา มีระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําหนด และครอบคลุมความตองการ
อัตรากําลัง และสาขาวิชาที่ตอ งการจัดทํามาตรฐาน
ภาระงานบุคคล และชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 181 -

ตัวบงชี้

5.2 การพัฒนา
ขาราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําหนด และครอบคลุมความตองการ
อัตรากําลัง และสาขาวิชาที่ตอ งการจัดทํามาตรฐาน
ภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ และมีการมอบหมายงาน
สอดคลองกับความรูความสามารถ และความตองการ
ของสถานศึกษา
1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําหนด และครอบคลุมความตองการ
อัตรากําลัง และสาขาวิชาที่ตอ งการจัดทํามาตรฐาน
ภาระงานบุคคลและชี้แจงใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ และมีการมอบหมายงาน
4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่ วกับการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา
เปนรายบุคคล (IDP) ตรงตามขอมูลความจําเปนของ
สถานศึกษา จัดสวัสดิการเพือ่ เสริมสรางขวัญ กําลังใจ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจยั และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยน
เรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูแ ละประสบการณทํางาน
ความกาวหนาในวิชาชีพ มีการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนา มีรายงานผลการพัฒนาและนําผลไปปรับปรุง
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ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนาเปน
รายบุคคล (IDP) ตรงตามขอมูลความจําเปนของ
สถานศึกษา จัดสวัสดิการเพือ่ เสริมสรางขวัญ กําลังใจ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจยั และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยน
เรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูแ ละประสบการณทํางาน
ความกาวหนาในวิชาชีพ มีการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนา
2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา
เปนรายบุคคล (IDP) ตรงตามขอมูลความจําเปนของ
สถานศึกษา จัดสวัสดิการเพือ่ เสริมสรางขวัญ กําลังใจ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สงเสริมใหเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจยั และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยน
เรียนรูผลงาน เพื่อเพิ่มความรูแ ละประสบการณทํางาน
ความกาวหนาในวิชาชีพ
1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนพัฒนา
เปนรายบุคคล (IDP) ตรงตามขอมูลความจําเปนของ
สถานศึกษา จัดสวัสดิการเพือ่ เสริมสรางขวัญ กําลังใจ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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ตัวบงชี้
6. การบริหารทั่วไป
(12 คะแนน)
6.1 การบริหาร
อาคารสถานที่
และสภาพ
แวดลอม
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม
เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํา
มาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม
เนนการบํารุงรักษา และใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการ
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
และความตองการของสถานศึกษา สงเสริมใหผูเรียน
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางประหยัดและคุมคา
มีการติดตามประเมินผล รายงานผลการใชอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม และนําผลไปปรับปรุง
3 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม
เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา จัดทํา
มาตรฐานภาระงานดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
เนนการบํารุงรักษา และใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการ
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
และความตองการของสถานศึกษา สงเสริมใหผูเรียน
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
และใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางประหยัดและคุมคา
และมีการติดตามประเมินผล
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ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
2 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษา
และใชงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีการ
ชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
สงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม
ในการพัฒนาและใชอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางประหยัดและคุมคา
1 มีแผนแมบทในการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา จัดทํามาตรฐานภาระงานดานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม เนนการบํารุงรักษา
และใชงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีการ
ชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
และสงเสริมใหผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม
ในการพัฒนาและใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
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ตัวบงชี้
6.2 การบริหาร
กิจการนักเรียน
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการนักเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียน
และชี้แจงใหบคุ ลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
ใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการติดตามและประเมินผล
และมีรายงานผลการดําเนินงาน และนําผลไปปรับปรุง
3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการนักเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียน
และชี้แจงใหบุคลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
ใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีการติดตามและประเมินผล
2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการนักเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียน
และชี้แจงใหบคุ ลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
ใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการนักเรียน จัดทํามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียน
และชี้แจงใหบคุ ลากรทราบ มีการมอบหมายงาน
ใหบุคลากร มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
รับผิดชอบดําเนินการตามแผน
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ตัวบงชี้
6.3 การบริหาร
งานธุรการ
และงานสัมพันธ
ชุมชน
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่ วกับการบริหาร
งานธุรการและงานสัมพันธชมุ ชน จัดทํามาตรฐาน
ภาระงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ
ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง และชี้แจงใหบุคลากรทราบ
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ
และความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย
และเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ มีการจัดกิจกรรม
สัมพันธชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
มีการติดตามและประเมินผล และมีการรายงานผล
และนําผลไปปรับปรุง
3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
งานธุรการและงานสัมพันธชุมชน จัดทํามาตรฐาน
ภาระงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน โดยเนน
เปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง และชี้แจง
ใหบุคลากรทราบ มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา
ใชสื่อ เครือขายและเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ
มีการจัดกิจกรรมสัมพันธชมุ ชนโดยเนนการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของ และมีการติดตามและประเมินผล
2 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่ วกับการบริหาร
งานธุรการและงานสัมพันธชมุ ชน จัดทํามาตรฐาน
ภาระงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน โดยเนน
เปนระบบ ถูกตอง สะดวกและทั่วถึง และชี้แจง
ใหบุคลากรทราบ มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ
เครือขายและเทคโนโลยีเพื่องานธุรการ และมีการ
จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนโดยเนนการมีสว นรวม
ของผูเกี่ยวของ

- 187 -

ตัวบงชี้

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

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
1 มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกีย่ วกับการบริหาร
งานธุรการและงานสัมพันธชมุ ชน จัดทํามาตรฐาน
ภาระงานธุรการและงานสัมพันธชุมชน โดยเนนเปนระบบ
ถูกตอง สะดวกและทัว่ ถึง และชี้แจงใหบุคลากรทราบ
มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ
และความตองการของสถานศึกษา ใชสื่อ เครือขาย
และเทคโนโลยี เพื่องานธุรการ และมีการจัดกิจกรรม
สัมพันธชุมชน
4 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการทีเ่ กีย่ วกับการใช
นวัตกรรมการบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร
และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับการใชและเลือกใช
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน
ภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา
มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร เชน
ไดรับเชิญใหนาํ เสนอ ไดรบั การประเมินจากหนวยงาน
หรือไดรับรางวัล เกีย่ วกับนวัตกรรมที่นาํ มาใช เปนตน
มีการติดตามและประเมินผลการใช และมีรายงานผล
และนําผลไปปรับปรุง
3 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกีย่ วกับการใช
นวัตกรรมการบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร
และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับการใชและเลือกใช
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน
ภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา
มีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร เชน
ไดรับเชิญใหนาํ เสนอ ไดรบั การประเมินจากหนวยงาน
หรือไดรับรางวัล เกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใช เปนตน
และมีการติดตามและประเมินผลการใช
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บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
2 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกีย่ วกับการใช
นวัตกรรมการบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร
และชี้แจงคณะทํางานเกีย่ วกับการใชและเลือกใชนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานภาระ
งานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา
และมีผลการใชเปนที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหาร
เชน ไดรับเชิญใหนําเสนอ ไดรับการประเมินจาก
หนวยงานหรือไดรับรางวัลเกีย่ วกับนวัตกรรมที่นํามาใช
เปนตน
1 มีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการที่เกีย่ วกับการใช
นวัตกรรมการบริหาร มีการสรรหาคณะทํางานที่มี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบการใชนวัตกรรมการบริหาร
และชี้แจงคณะทํางานเกี่ยวกับการใชและเลือกใช
นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม สอดคลองกับ
มาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชน
และความคุมคา
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7.2 การคิดริเริ่ม
นวัตกรรม
การบริหาร
การศึกษา
(4 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีการศึกษาองคความรูท ี่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้ จง
ครูและผูเกี่ยวของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช มีรายงานผลการใชและนําผล
ไปปรับปรุง เผยแพร และนวัตกรรมเปนทีย่ อมรับ
ในวงวิชาชีพบริหาร
3 มีการศึกษาองคความรูท ี่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้ จง
ครูและผูเกี่ยวของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช มีรายงานผลการใชและนําผล
ไปปรับปรุง และมีการเผยแพรนวัตกรรมการบริหาร
2 มีการศึกษาองคความรูท ี่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้ จง
ครูและผูเกี่ยวของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช และมีรายงานผลการใชและ
นําผลไปปรับปรุง
1 มีการศึกษาองคความรูท ี่เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชีแ้ จง
ครูและผูเกี่ยวของทราบ มีการทดลองใช มีการติดตาม
และประเมินผลการใช
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บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ที่สะทอนความรูความสามารถ
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา (40 คะแนน)
1. การศึกษาคนควา
มีวิธีการศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 9 วิธี ดังนี้
หาความรูดว ย
1) การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
วิธีการตาง ๆ
2) การฝกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหาร
(10 คะแนน)
สถานศึกษา อยางนอยปละ 3 ครั้ง
3) การประชุมทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
4) การสัมมนาทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5) การศึกษาดูงานที่เกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
6) การศึกษาคนควาผลการวิจัย อยางนอยปละ 2 เรื่อง
7) การเปนคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
อยางนอยปละ 3 ครั้ง
8) การศึกษาคนควาดวยตนเองที่เกีย่ วกับการบริหาร
สถานศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง
9) การทดสอบความรู หรือทักษะ จากสถาบันที่ ก.ค.ศ.รับรอง
4
3
2
1

มีวิธีการพัฒนาตนเองตั้งแต 6 วิธีขึ้นไป
มีวิธีการพัฒนาตนเอง 5 วิธี
มีวิธีการพัฒนาตนเอง 4 วิธี
มีวิธีการพัฒนาตนเอง 3 วิธี
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2. การประมวล
ความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ
(10 คะแนน)
2.1 การประมวล
ความรูเกีย่ วกับ
การพัฒนา
วิชาการ
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก
แหลงความรูตา ง ๆ ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระใหทันสมัย
3 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก
แหลงความรูตา ง ๆ ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระ
2 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการเปนหมวดหมู
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจาก
แหลงความรูตา ง ๆ ที่เชื่อถือได
1 มีการประมวลความรูเชิงวิชาการ โดยจัดทําเปน
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
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2.2 การประมวล
ความรูเกีย่ วกับ
การพัฒนา
วิชาชีพ
(5 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีการประมวลความรูใ นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
บริหารทั่วไป และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของเปนหมวดหมู
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม
จากผลการพัฒนาตนเอง และจากแหลงความรูตาง ๆ
ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหทนั สมัย
3 มีการประมวลความรูใ นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
บริหารทั่วไป และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของเปนหมวดหมู
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม
จากผลการพัฒนาตนเอง และจากแหลงความรูตาง ๆ
ที่เชื่อถือได และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
2 มีการประมวลความรูใ นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
บริหารทัว่ ไป และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของเปนหมวดหมู
โดยจัดทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวม
จากผลการพัฒนาตนเอง และจากแหลงความรูตาง ๆ
ที่เชื่อถือได
1 มีการประมวลความรูใ นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
บริหารทัว่ ไป และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดยจัดทําเปน
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวบรวมจากผล
การพัฒนาตนเอง และจากแหลงความรูตาง ๆ
ที่เชื่อถือได
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3. การนําความรู
และทักษะมาใช
ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
(10 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
4 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนํา
ความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุม
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํ หนด มีการติดตาม
การประเมินผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
มีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหารและนําผล
ไปปรับปรุง และเกิดผลดี เปนแบบอยางได
3 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนํา
ความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุม
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํ หนด มีการติดตาม
การประเมินผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
และมีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหารและ
นําผลไปปรับปรุง
2 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนํา
ความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุม
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํ หนด และมีการติดตาม
การประเมินผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
1 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการนํา
ความรูและทักษะมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
จัดทําเปนแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประชุม
วางแผนการนําความรูหรือทักษะมาใช มีการปฏิบัติจริง
ตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาํ หนด
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ตัวบงชี้
4. การใหบริการ
ทางวิชาการ
และวิชาชีพ
(10 คะแนน)

บันทึกหลักฐานรองรอย

ผลการประเมิน

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน
ที่สะทอนความรูความสามารถ

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข
ตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว
มีการดําเนินการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ในลักษณะตางๆ ดังนี้
1) การนําเสนอตอที่ประชุมระดับเครือขาย
อยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือระดับเขตพื้นที่ จังหวัด
หรือประเทศ อยางนอยปละ1 ครั้ง
2) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ขนึ้ ไป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
3) การนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
อยางนอยปละ 5 ครั้ง
4) การรวบรวมเปนเอกสารเผยแพร
อยางนอยปละ 2 ฉบับ
5) การเปนวิทยากรระดับเครือขาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง
หรือระดับเขตพื้นที่ จังหวัด หรือประเทศ
อยางนอยปละ1 ครั้ง
6) การนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ อยางนอยปละ 1 ฉบับ
4
3
2
1

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

(ลงชื่อ) ..................................................................กรรมการผูประเมิน
(...................................................................)
ตําแหนง..................................................................
วันที.่ ........... เดือน..............................พ.ศ..............
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ก.ค.ศ. 7/2
สําหรับกรรมการชุดที่ 1

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
สายงานบริหารสถานศึกษา
ขอมูลผูขอรับการประเมิน
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.................................................................................
ตําแหนง............................................................... วิทยฐานะ................................................................................
สถานศึกษา............................................................................เขต/อําเภอ..............................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ...........................................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .......................... ขั้น....................................บาท
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................................
ใหกรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในชองระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก
สวนที่
ตัวบงชี้
(น้ําหนักคะแนน x
คะแนน 4 3 2 1 ระดับคุณภาพ)
1

การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (60 คะแนน)
1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา (8 คะแนน)
1.1 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
1.2 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
2. การจัดโครงสรางการบริหาร
กิจการสถานศึกษา (4 คะแนน)
3. การบริหารวิชาการ (16 คะแนน)
3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู
3.3 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหลงการเรียนรูทางการศึกษา
3.4 การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. การบริหารงบประมาณ (4 คะแนน)
5. การบริหารงานบุคคล (8 คะแนน)
5.1 การจัดระบบบริหารงานบุคคล
5.2 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
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สวนที่

ตัวบงชี้
6. การบริหารทั่วไป (12 คะแนน)
6.1 การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
6.2 การบริหารกิจการนักเรียน
6.3 การบริหารงานธุรการและงานสัมพันธชมุ ชน

4
4
4

7. การเปนผูนาํ ดานนวัตกรรม การบริหาร
การศึกษา (8 คะแนน)
7.1 การใชนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
7.2 การคิดริเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 1

4
4
60

ผลการประเมิน
2

น้ําหนัก
คะแนน

=

ผลรวมคะแนนที่ไดสวนที่ 1
4

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (40 คะแนน)
1. การศึกษาคนควา หาความรูดวยวิธีการตาง ๆ
(10 คะแนน)
2. การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ (10 คะแนน)
2.1 การประมวลความรูเ กีย่ วกับการพัฒนาวิชาการ
2.2 การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
3. การนําความรูและทักษะมาใชในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
4. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 2
ผลการประเมิน

=

คะแนนที่ได

ระดับคุณภาพ
4

3

2

1

(น้ําหนักคะแนน x
ระดับคุณภาพ)

= ……………..…….คะแนน

10

5
5
10
10
40

ผลรวมคะแนนที่ไดสวนที่ 2
4

= …………………….คะแนน

รวมผลการประเมิน ทั้ง 2 สวน = ................................ คะแนน

- 197 โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกีย่ วกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ)

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

- 198 สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
ราย (นาย นาง นางสาว) ..............................................
1. จุดเดน
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. ขอคิดเห็น
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการผูประเมิน
(.........................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ............
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ก.ค.ศ. 8/2
สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 1
แบบสรุปผลการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
สายงานบริหารสถานศึกษา
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน
ชื่อ.......................................................................นามสกุล.....................................................................
ตําแหนง............................................................. วิทยฐานะ....................................................................
สถานศึกษา.............................................................................เขต/อําเภอ...............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................สวนราชการ.............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............................ ขั้น......................................บาท
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน......................................................................
2. ผลการประเมินดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
รายการประเมิน
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
รวมคะแนน

คะแนนที่ได
คะแนน
เต็ม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
60
40

หมายเหตุ
เกณฑผานแตละวิทยฐานะตองไดคะแนน
รวมทั้ง 2 สวน จากกรรมการ 3 คนเฉลี่ย ดังนี้
- วิทยฐานะชํานาญการ ไมต่ํากวารอยละ 65
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ 70
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไมต่ํากวารอยละ 75

100

รวมคะแนนจากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย = คะแนนรวม คนที่ 1+ คนที่ 2 + คนที่ 3 = …………………คะแนน
3

โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ)
ความเห็น
ผานการประเมิน
ควรพัฒนา
ไมผานการประเมิน
(ลงชื่อ) ............................... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการ
(...............................................)
(...............................................)
ตําแหนง...........................................
ตําแหนง.................................................
วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. .........
วันที่ ........ เดือน........... พ.ศ. .........

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

- 200 สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น
ราย (นาย นาง นางสาว) ...............................................
1. จุดเดน
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. ขอคิดเห็น
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................ ประธานกรรมการ
(...............................................)
ตําแหนง............................................
วันที่ ........ เดือน............ พ.ศ. .........

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

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

