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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงการด าเนินการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1  ซึ่งได้ใช้
หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการด าเนินการ ประกอบไปด้วย 1.หลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคน           
2.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 4.หลักเกณฑ์     
การพัฒนาบุคลากร 5.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และ 6.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 
และการสร้างขวัญกาลังใจ  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จะเป็นความรู้ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจในหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปใช้ ในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
 
 
 

     กลุ่มบริหารงานบุคคลและ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 



สารบัญ 

เรื่อง                 หน้า 
1. การวางแผนก าลังคน 
 1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร    1 
       ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.2 เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน   8 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธิีการเกลีย่อัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   28 
 1.4 การก าหนดกรอบอัตราก าลังขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร   29 
      ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.5 คู่มือการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า        35 
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์    248 
       สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 วิธีการด าเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 258 
       บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ 
           เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 2.3 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับ   264 
      ราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.4 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต         265 
 2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ต าแหน่ง   285
      ประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ 
 2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบญัชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันได้   290 
      ในบัญชีอ่ืนต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.7  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและ   296 
       แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 2.8 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นข้าราชการคร ู  310 
      และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.9  หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ   321 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 2.10 หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    331 
 2.11 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  341 
 2.12 แนวปฏิบัติการรับรองคณุวฒุิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ   349 
  บุคลากรทางการศึกษาส าหรับคณุวุฒิภายในประเทศ 
 2.13 การก าหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครู  352 
  และบุคลากรทางการศึกษา  
 



 สารบัญ(ต่อ) 

  เรื่อง                   หน้า 
 2.14 หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ   353 
  สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2.15 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม   357 
  วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อบรรจุและ 
  แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย ในเขต 
  พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ  

4 อ าเภอ ในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย)  
   2.16 หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร                    359  
        อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจา้งช่ัวคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง   
        เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนา 
        พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อ าเภอ  
        ในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) 
    2.17 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจา้ง  368 
  ของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 
3. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
 3.1 การก าหนดต าแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม  380 
          มาตรา 38 ค. (2) 
 3.2 การก าหนดต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคณุสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง    386 
 3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    393 
 3.4 มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   412 
 3.5 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  494 
          และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 3.6 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ     495 
 3.7 มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่  502 
           ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 3.8 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย    558 
 3.9 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลีย่นต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  578 
           และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามญั ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น   
           ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 3.10 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 589 
            และบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 3.11 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน  606 
         คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 
 



 สารบัญ(ต่อ) 

  เรื่อง                    หน้า 
4. การพัฒนาบุคลากร 
 4.1 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการ 614 
      ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและมสีิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา 
 4.2 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลัส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   616 
 4.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ   620 
      เลื่อนวิทยฐานะกรณเีปลี่ยนต าแหน่ง     
 4.4 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  622 
 4.5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน   627 
 4.6 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบิัติงานวิจัย ถือเป็นการ  633 
          ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม  
          หรือปฏิบัติงานวิจัย 
 4.7 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน  635 
         เป็นวิทยฐานะช านาญพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 4.8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบญัชา   649 
 4.9 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ไดร้ับ   655 
       ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 4.10 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครผูู้ช่วย    663 
 4.11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเตมิ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  675 
         ภายในประเทศ พ.ศ.2559 
 4.12 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยัและ  685 
            ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
 5.1 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน  699 
       วิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
  5.2 มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   703 
  5.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ์  785 
       และวิทยฐานะและวิธีการฯ ว17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
  5.4 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา   788 
           มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู มวีิทยฐานะ             1145 
          และเลื่อนวิทยฐานะ 
  5.6 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มผีลงานดีเดน่ท่ีประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์             1172 
           มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเปน็วิทยฐานะช านาญการพเิศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ทุกต าแหน่ง 
  5.7 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดเีด่น ที่ประสบผลส าเร็จ            1413
        เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญทุกต าแหน่ง 



สารบัญ(ต่อ) 

  เรื่อง            หน้า 
   5.8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็น            1423 
        วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
     5.9 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   1458
 6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 6.1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสงูกว่าขั้นสูงของอันดับ   1470 
 6.2 การให้ได้รับเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ    1472 
  บุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็น 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     6.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง    1473 
           ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 6.4 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย   1477 
           เนื่องจากขาดคุณสมบัตเิกี่ยวกับระยะเวลาการปฏบิัติราชการ 
 6.5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     1478 
 6.6 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     1481 
 6.7  กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รบัเงินเดือน และเงินประจ า   1491 
           ต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2)(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 6.8  การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ  1496 
           บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 6.9  พระราชบญัญัตเิงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหนง่ข้าราชการครูและ    1516 
           บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
 6.10 การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง    1526 
           บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 6.11 การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแตง่ตั้งข้าราชการครูและ   1528 
           บุคลากรทางการศึกษาผูอ้อกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับ 
           ราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 6.12 การก าหนดอตัราเงินเดือนส าหรับคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง      1529 
 6.13 ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ   1531 
  บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัตหินา้ที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 
 6.14 การก าหนดอตัราเงินเดือนส าหรับคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง      1535 
 6.15 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                       1553 
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ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื�อง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

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

  โดยที�สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาและ      

การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 

และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิ�งขึ.น  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึ�ง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร

พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและ

การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพื�อเป็น

มาตรฐานทั �วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี. 

ขอ้ ๑ ประกาศนี.เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ           
แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี. 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลที�มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึ�ง เพื�อที�จะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที�ได้ทําการสรรหา
ทั .งหมดและทาํการคดัเลอืกเพื�อใหไ้ดบุ้คคลที�เหมาะสมที�สุด 
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๒ 

 
  “พนักงานราชการทั �วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั �วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลอืกสรร 
  ขอ้ ๔ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนักงานราชการ ใหค้ํานึงถงึ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคญั และด้วยกระบวนการที�ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื�อ
รองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้หัวหน้า        
ส่วนราชการแต่งตั .งคณะกรรมการ มจีาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบดว้ย 

(ก)  หวัหน้าสว่นราชการหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข)  ผูแ้ทนที�รบัผดิชอบงานหรอืโครงการ   เป็นกรรมการ 
  ที�มตีําแหน่งที�จะสรรหาและเลอืกสรร  
(ค)  นกัทรพัยากรบุคคล หรอืผูป้ฏบิตังิาน  เป็นกรรมการ 

 ดา้นการเจา้หน้าที�     และเลขานุการ 
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่งนั .น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หวัหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั .งผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่ง
นั .น เป็นคณะกรรมการทั .งจากภายในหรอืภายนอกสว่นราชการกไ็ด ้

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดในประกาศรบัสมคัร  

การดําเนินการตามขอ้นี. คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะกรรมการอื�นเพื�อ
ดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้เช่น คณะกรรมการออกขอ้สอบ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
เป็นตน้ 
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๓ 

 
  ขอ้ ๖ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ�งมีรายละเอียดเกี�ยวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื�อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้ง คา่ตอบแทนที�จะไดร้บั คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ.นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื�อนไข        
การจ้างอื�นๆ ตลอดจน กําหนดวนัและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการเพื�อประกาศใหผู้ม้สีทิธสิมคัรทราบ 
   ประกาศรบัสมคัรนั .น ให้ปิดไว้ในที�เปิดเผยเป็นการทั �วไป และใหแ้พร่ข่าว          

การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา

แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น

และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั .งนี. ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกสรรบุคคลเพื�อปฏบิตัิงาน 
โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที�จําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานใน
ตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื�องไดต้ามความจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน ทั .งนี. ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเรื�องใด ที�จําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงานมากที�สุด 
ควรมนํี.าหนักของคะแนนเตม็มากที�สุด  

(๖) ใหส้ว่นราชการกําหนดวธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรื�อง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ีหรอืความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรื�อง ประเมนิได้ดว้ยวธิกีารประเมนิวธิเีดยีวกนั ตามที�เห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จะประเมนิดงักลา่ว  
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๔ 

 
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

และสมรรถนะที�มคีะแนนเต็มมากที�สุด และประกาศรายชื�อผูผ้า่นการประเมนิเฉพาะเรื�องนั .น 
เพื�อเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในเรื�องที�เหลอือยูต่่อไป
กไ็ด ้

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

การดาํเนินการตาม (๑) ถงึ (๘) สว่นราชการอาจใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรบัสมคัรกไ็ด ้
  ขอ้ ๗ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทั �วไป
เสรจ็สิ.นแลว้ ใหร้ายงานผลการดาํเนินการต่อหวัหน้าสว่นราชการ เพื�อประกาศบญัชรีายชื�อ
ผูผ้า่นการเลอืกสรรและดาํเนินการจดัจา้งต่อไป 
  ขอ้ ๘ ใหบ้ญัชรีายชื�อผูผ้่านการเลอืกสรรมอีายุตามที�เหน็สมควร แต่ทั .งนี. 
ต้องไม่เกนิ ๒ ปี นับแต่วนัประกาศบญัชรีายชื�อผูผ้ ่านการเลอืกสรร และการจดัจา้ง
พนักงานราชการต้องเรยีกมารายงานตวัและทาํสญัญาจา้งภายในอายุบญัช ี 

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นที�จะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีที�ส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัที�บญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีที�บญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัที�ที�สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลําดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ �ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที �ม กีารประเมนิ เพิ �ม เตมิ  ให้แต่งตั .ง
คณะกรรมการ  เพื�อประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการ
กําหนดเพิ�มเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
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๕ 
 

   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที �ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอื�นได ้ซึ�งตําแหน่งที�จะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งที�ขึ.นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรื�องจํานวนรายชื�อผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั .งคณะกรรมการ เพื�อประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการกําหนดเพิ�มเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึ.นบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรที�ขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที�ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิ�มเตมิในส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรที�ไปรบัการประเมินในส่วนราชการที�ขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิี�จะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีที�สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการของตําแหน่งที�    
จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชื�อตําแหน่ง คุณสมบตัิของ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าตอบแทนที�จะไดร้บั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรที�จําเป็น 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตําแหน่ง เกณฑก์ารตดัสนิ และเงื�อนไขการจา้งอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลที�จะสรรหา ได้แก่ สถาบนัการเงนิ องค์การระหว่างประเทศ 
สมาคมอาชพี สถานทูต ศูนยท์ี�ปรกึษากระทรวงการคลงั ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ    
ที�เคยจา้งบุคคลในงานประเภทเดยีวกนั หรอืแหลง่ขอ้มลูอื�นๆ ตามที�เหน็สมควร     

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั .ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื�อผู้ที�มีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลที�กําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชื�อดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิที�กําหนด 
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(๓ )  เมื �อส ่วนราชการได ้ชื �อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น

พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั .นต่อไป 
ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา

สญัญาจา้งตามแบบที�คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดทา้ยประกาศนี. 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที�มีการประกาศขึ.นบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการเลอืกสรร     

พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ
พนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ แลว้ ใหอ้ายุบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรนั .น        
มรีะยะเวลาเท่าที �เหลอือยู ่เดมิตามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการบรหิาร  
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

การใดที �อยู ่ระหว ่างดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๗ 

ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี.ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 
  

                ประกาศ ณ วนัที�  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชื�อ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
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        สญัญาเลขที� ……./…………. 

สญัญาจ้างพนักงานราชการ 
   กรม/สาํนกังาน …………………………………………………….. 
 

  สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบันี.  ทาํขึ.น ณ ………………………………………… 
เมื�อวนัที� ……………………………. ระหว่างกรม/สาํนกังาน ………………………………………….. 
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………….. 
ผูแ้ทน/ผูร้บัมอบอํานาจตามคาํสั �งกรม/สาํนกังาน ………………………..……… ที�………./………..… 
ลงวนัที� ……………………………….. ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึ�ง กบั
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจาํตวัของผูถ้อื 
บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………… อยูบ่า้นเลขที� ……  ถนน …………………..  
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จงัหวดั ……………………….….….. รหสัไปรษณยี ์………………. โทรศพัท ์………………………. 
ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “พนักงานราชการ”อกีฝ่ายหนึ�ง ทั .งสองฝ่ายต่างไดต้กลงร่วมกนัทําสญัญาจา้ง
ไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี. 

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี. 

� พนกังานราชการพเิศษ 
ลกัษณะงาน ……………………………………………………………………… 

� พนกังานราชการทั �วไป 
กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าที�รบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดที�กรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�ง
ของสญัญาจา้งนี. 
  ในกรณีที�มปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าที�การงานตามสญัญาจ้างนี.หรอืไม่ หรอืกรณีที�
มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั .น 
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  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริ�มตั .งแต่
วนัที� …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสิ.นสุดในวนัที� ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที�กรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้ง 

  ข้อ 4 กรม/สาํนักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  ทั .งนี.  พนกังานราชการตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/สาํนกังาน 
จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ที�จ่าย 

  ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�น ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามที�คณะกรรมการ หรอืกรม/สาํนกังานกําหนด 

  ขอ้ 6 กรม/สาํนักงานจะทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�กรม/สาํนักงานกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหนึ�งเป็นประการใด ใหถ้อืเป็นที�สุด 

  ขอ้ 7 สญัญานี.สิ.นสุดลงเมื�อเขา้กรณใีดกรณหีนึ�ง ดงัต่อไปนี. 

  (1) เขา้กรณใีดกรณหีนึ�งตามที�กําหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี    
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานัก-
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (3) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (4) เหตุอื�น ๆ ดงัต่อไปนี. 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 

  (5) เหตุอื�น ๆ ตามที�กรม/สาํนกังานประกาศกําหนด 
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  ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าที�ตอ้งรกัษาวนิัยและยอมรบัการลงโทษทางวนิยัตามที�

กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที�กรม/สาํนกังาน

ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ.งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื

ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ

ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาที�กรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้

ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื�นใดที�พนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       

กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั .นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ

หรอืคาํสั �งของกรม/สาํนกังานที�ออกตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

คาํสั �งของทางราชการ ทั .งที�ไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ลงนามในสญัญาจา้งนี. 

และที�จะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื

คาํสั �งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้งนี. 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และตั .งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้

และทักษะเพิ�มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื�อให้ผลงานในหน้าที�มคีุณภาพดีขึ.น ทั .งนี.  ต้องรกัษา

ผลประโยชน์ และชื�อเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         

ผู้หนึ�งผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั .น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี. หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  

ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึ.นใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ [ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ [ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   

สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ [ของบุคคลที�สาม ซึ�งพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี. 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าที�และความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากที�กําหนด

ไวใ้นสญัญาจา้งนี. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�ทางราชการกําหนดไว ้
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  สญัญานี.ทําขึ.นสองฉบบัมขีอ้ความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ        

ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 

ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. กรม/สาํนักงาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) …………………………………….. พนกังานราชการ 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ ………………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 
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เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

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

 

หน้าที�ความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 

หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื�นที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 

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

………………….……………………………………………………………………………………….… 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

.………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 2. พนักงานราชการทั �วไป (ใหร้ะบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 

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

………………….……………………………………………………………………..…………………… 

………………….………………………………………………………………………..………………… 

………………….…………………………………………………………………………..……………… 

………………….……………………………………………………………………………..…………… 

………………….………………………………………………………………………………..………… 

………………….…………………………………………………………………………………..……… 
 

 หมายเหตุ   1. ในกรณีที�กรม/สํานักงานไดก้ําหนดรายละเอยีดมาตรฐานทั �วไปของงาน           
ในตําแหน่งใดไวแ้ลว้ อาจกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏบิตัติามที�         
กรม/สาํนักงานกําหนดไว ้สาํหรบัตําแหน่งนั .นกไ็ด ้
       2. ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมคีําสั �ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏบิตัิเป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบ         
ที�กําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยนิยอมปฏิบตัิตามคําสั �งของกรม/
สาํนกังาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบตามสญัญานี. 
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เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

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

 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที� 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

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

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

�  ปฏบิตังิานตามผลผลติของงาน ดงันี. ………………………………………… 

      …………………………………………………………….…………………… 

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

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

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

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

2. พนักงานราชการทั �วไป 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

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

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

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

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

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

  หมายเหต ุ  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       

อาจมคีําสั �งเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัิหน้าที�หรอืมคีําสั �งให้ปฏบิตัิหน้าที�เป็นอย่างอื�นได ้       

โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั �งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี. 
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การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
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หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)                 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 57 และมาตรา 59 ประกอบกับมาตรา 29 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  19/2560 ส่ัง ณ วัน ท่ี  
3 เมษายน 2560 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอน ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี ้
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การเปล่ียนตําแหนง” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ท่ีมิใชบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การยาย” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม       
ในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สังกัดสวนราชการอื่น ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม   
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 3. หนวยงานการศึกษาท่ีรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผู ได รับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี
ของสวนราชการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
  

สิ่งที่สงมาดวย 1 
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4. ผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 4.3 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
 4.4 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.5 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 4.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

สําหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 4.1 – 4.6 แลว ตองไดรับ
ความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิม
ของผูนั้นดวย 
 5. หนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง ตองมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ท้ังนี้ ตําแหนงท่ีจะใชในการบรรจุและแตงตั้ง ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตรา
เงินเดือน และมิ ใช เปนตําแหนงท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงท่ีมี เง่ือนไขตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนง 
ท่ีสงวนไว  

6. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีดําเนินการดังนี้ 
6.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือนมาใช 

สําหรับการเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
สําหรับกรณีการรับโอน  เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบ 

ใหนําตําแหนงวางมาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษา 
ท่ีประสงคจะรับโอน ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
ของผูขอโอน พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการ
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ วิชาชีพ  การถูกดํ าเนินคดีห รือถูกลงโทษทางอาญา หรือ 
การถูกดําเนินคดีลมละลายหรือเปนบุคคลลมละลายและขอมูลอื่นๆ ตามแบบท่ีกําหนด 
และเมื่อไดรับความยินยอมพรอมขอมูลดังกลาวจากสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
ของผูขอโอนแลวใหนําเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีพิจารณาตอไป 
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6.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน 

6.3 ประกาศรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุ
ตําแหนงวางท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน คุณสมบัติของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย
และโอน และองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รวมท้ัง
ขอความอ่ืนท่ีผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอนควรทราบ โดยปดประกาศไวในท่ีเปดเผยและ
ประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ ตามความเหมาะสม 

6.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถและความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรูความสามารถและความเหมาะสมของผูขอเปล่ียน
ตําแหนง ยาย หรือโอนท่ีย่ืนคําขอไว ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 6.4 สําหรับการพิจารณารับโอน

ใหนําขอมูลตามขอ 6.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย 
2) กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง  

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย และการพิจารณารับโอน            
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 

 3) การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด  
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหคํานึงถึง
ความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ และประสบการณ
ของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) 
ในหนวยงานการศึกษานั้นดวย 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

8. เมื่ อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี  ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จารณาและมีมติอนุมัติแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําส่ังบรรจุและแตงตั้ง แลวดําเนินการดังนี้ 

 8.1 กรณีการเปล่ียนตําแหนง หรือยาย เม่ือออกคําส่ังแลวใหแจงหนวยงาน
สังกัดเดิมทราบ  

 8.2 กรณีการรับโอน เมื่อออกคําส่ังแลวใหแจงสวนราชการหรือหนวยงาน
สังกัดเดิมของผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งส่ังใหพนจากตําแหนงหนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม 
โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีมีคําส่ังรับโอน และสงตัวไปรับตําแหนงใหมตอไป 
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ท้ั งนี้  ให ผู ท่ี ได รับคํา ส่ั งรับโอนตองรายงานตัวเพื่ อปฏิ บัติหน าท่ี          
ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

9. สงสําเนาคําส่ังพรอมบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแตงตั้ง จํานวน 3 ชุด ไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ัง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1) บัญชี รายละเอียดอั ตรากํ าลั งตํ าแหน งบุคลากรทางการศึ กษาอื่ น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง 

2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอ 
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
10. ใหดําเนินการพิจารณาเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน ตามหลักเกณฑ

และวิธีการนี้โดยเครงครัด กรณีท่ีตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการนี้ หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ     
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
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แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

        เขียนท่ี ........................................................
      วันท่ี ............. เดือน .................... พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป 

เกิดวันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................. 

ปจจุบันเปนขาราชการ............................................................ ตําแหนง.................................................................... 

ระดับ/วิทยฐานะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท  

สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สํานัก........................................................ กรม ................................................... 

กระทรวง................................................. ตั้งอยูท่ี............................................ หมูท่ี......... ถนน............................. 

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ตําแหนง...................................................... กลุม/สถานศึกษา ................................................................................. 

สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ.................................................................................................................... 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

สิ่งที่สงมาดวย 2 
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4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน

................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอยาย/โอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนด
สําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน           

 ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา

 รับยาย/โอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ2 

 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน  
    ประเภทตําแหนง 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

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

/คํารับรอง ... 
 
 

585

585



- 4 - 

 
คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... /ความเห็น... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/
ยาย/โอน ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู    
และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปน
ผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 
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คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)                          

 

หลักเกณฑ 

                  3. หนวยงานการศึกษาที่รับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ที่ข้ึนบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น 

แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

  คําอธิบาย 

ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง 

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับเปล่ียนตําแหนง  

รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน มาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

หรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชํานาญงาน  
 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
2) กรณีการเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง   

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนดดวยและการพิจารณารับโอน 
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว 
  

สิ่งที่สงมาดวย 3 
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คําอธิบาย 

กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง ไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ 

ชํานาญงานขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552  

ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 10 ลงวันท่ี  

15 กันยายน 2548 และ ท่ี นร1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 มาใชโดยอนุโลม 

การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนง       
และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณาการยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาข้ันสูง
ของระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

คําอธิบาย 
กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 23 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร 0505/ว 347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม 
 

_____________________ 
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สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่  28 กันยายน 2560) 
 

 

อาศั ยอํ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 58ประกอบกับมาตรา 29  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เปนมาตรฐานเดียวกันในการสรรหาบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี้ 
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีมิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นท่ีมิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทวิชาการ 
 “พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น” หมายถึง พนักงานสวนทองถิ่น
และขาราชการอื่นท่ีกําหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้ 
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
  3. หนวยงานการศึกษาท่ี รับ โอนตองไมมี บัญชี ผู สอบแข งขัน ได  ห รือ           
บัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีรับโอน
ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น 
ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
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4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามมาตรฐานตําแหนง ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น ท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงท่ีจะขอโอน 
โดยเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกัน
หรือเทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน 
 4.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหนงท่ีรับโอน 
 4.4 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขม 
 4.5 ไมเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมอยูระหวาง 
ถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.6 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 
เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4.7 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
  5. ผูขอโอนตองไดรับความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
ของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้น 
 กรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 
  6. ตําแหนงท่ีจะใชรับโอน ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน และมิใชเปน
ตําแหนงท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงท่ีมีเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนงท่ีสงวนไว  

7. หนวยงานการศึกษาท่ีจะรับโอน ตองมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้  
8.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน มาใชในการรับโอน 
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เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวาง
มาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการท่ีประสงคจะรับโอน
ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน 
พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูกดําเนินคดีลมละลาย
หรือเปนบุคคลลมละลาย และขอมูลอื่นๆ ตามแบบที่กําหนด และเมื่อไดรับความยินยอม
พรอมขอมูลดังกลาว จากสวนราชการ หรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอนแลว ใหนําเสนอ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณาตอไป  

     8.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมนิ 
 8.3 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้ง

เป นข าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอ่ื น 
ตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุตําแหนงวางท่ีจะรับโอน 
คุณสมบัติของผูขอโอน และองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนนประเมิน 
รวมท้ังขอความอื่นท่ีผูขอโอนควรทราบ โดยใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผยและประชาสัมพันธ 
ทางส่ือตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
                          8.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสม ของผูขอโอน 
ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
                      8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 

 1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 8.4 สําหรับการพิจารณารับโอน
ใหนําขอมูลตามขอ 8.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย  

  2) กรณีรับโอนใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป
ผูขอโอนจะตองผานการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 3) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปล่ียนตําแหนง 
การยาย และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 
                                4) การพิ จารณารับโอนให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทใด สายงานใด  
ระดับใด ตองเปนไปตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้  
โดยใหคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ  
และประสบการณ ของผูขอโอนเทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)  
ในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการนั้นเปนสําคัญ 
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9. การใหได รับเงินเดือน ใหได รับเงินเดือนเทาเดิม กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวา  
ขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีรับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
 10. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและมีมติอนุมัติใหรับโอนแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําส่ังรับโอนตอไป 

11. แจงสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน ส่ังใหพนจากตําแหนง
หนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีรับโอน และสงตัวไปรับ 
ตําแหนงใหมตอไป 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับคําส่ังรับโอนตองรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน
การศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

12. สงสําเนาคําส่ังพรอมบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ัง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1) บัญชีรายละเอียดอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน 

2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอโอน 
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหรับโอน 
13. ใหดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้โดยเครงครัด

กรณีท่ีตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการนี้ หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี  
พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
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มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

๑. ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค 
 ขาราชการรัฐสภาสามัญ     ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

ขาราชการศาลยุติธรรม          ขาราชการธุรการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ   
ขาราชการฝายศาลปกครอง    ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

    ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
    ระดับอาวุโส 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 

 
2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป   
    ระดับชํานาญงานพิเศษ 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

  
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 
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3. ขาราชการอัยการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
รองอัยการจังหวัด 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

อัยการประจํากอง 
อัยการจังหวัดผูชวย 

วิชาการ ชํานาญการ 

อัยการผูชวย วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๔. ขาราชการตุลาการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ผูพิพากษาศาลชั้นตน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

ผูพิพากษาประจําศาล วิชาการ ชํานาญการ 

ผูชวยผูพิพากษา วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๕. ขาราชการทหาร  

 
ตําแหนงเดิม ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ตําแหนงหลัก ช้ันยศ ประเภท ระดับ 
ชั้นสัญญาบัตรอ่ืน พ.อ. /น.อ. วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

พ.ต. – พ.ท. /น.ต. – น.ท. วิชาการ ชํานาญการ 
ร.ต. – ร.อ. วิชาการ ปฏิบัติการ 

ชั้นประทวน จ.ส.ต. – จ.ส.อ. / 
พ.จ.ต. – พ.จ.อ./ 
พ.อ.ต. – พ.อ.อ.  

ท่ัวไป 
 

ชํานาญงาน 
 

ส.ต. – ส.อ. /จ.ต. – จ.อ. ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
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๖. ขาราชการตํารวจ 
 

ตําแหนงหลัก 
ตําแหนงท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืน 
ช้ัน/ยศ 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ประเภท ระดับ 

 สบ 4 พ.ต.อ./พ.ต.ท. วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
รองผูกํากับการ/
สารวัตรใหญ 

 พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 

 สบ ๓ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

สารวัตร  พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ./ร.ต.ท. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

 สบ ๒ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ./ร.ต.ท. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

รองสารวัตร  ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

 สบ ๑ ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

ผูบังคับหมู  จ.ส.ต. – ด.ต. ท่ัวไป ชํานาญงาน 
  ส.ต.ต. – ส.ต.อ. ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
รองผูบังคับหมู  พลตํารวจ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
     

 
7. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
    พนักงานเทศบาล   พนักงานเมืองพัทยา                       
     พนักงานสวนตําบล   
      

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
   ระดับชํานาญการพิเศษ 
   ระดับชํานาญการ 
   ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
   ระดับอาวุโส 
   ระดับชํานาญงาน 
   ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 
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๘. ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร    ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด      
      พนักงานครูเทศบาล                            พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
      พนักงานครูเมืองพัทยา 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

สายงานการสอน    
ตําแหนงครู  
   วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะครูชํานาญการ วิชาการ ชํานาญการ 
ตําแหนงครู (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
 
สายงานนิเทศการศึกษา 
ตําแหนงศึกษานิเทศก  
   วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ตําแหนงศึกษานิเทศก (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
 
สายงานบริหารสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
   วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ/   
            รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ/   
            รองผูอํานวยการชํานาญการ
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

วิชาการ 
 
 
 

วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติการ 
 
 
 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
ชํานาญการพิเศษ 
 
ชํานาญการ 
 
ปฏิบัติการ 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

 
แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

        เขียนท่ี ........................................................
      วันท่ี ............. เดือน .................... พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป 

เกิดวันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................. 

ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน................................................. ตําแหนง.............................................. 

ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ...........................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท  

สังกัดแผนก/กลุม/กอง/สํานัก............................................................... กรม ............................................................. 

กระทรวง................................................. ตั้งอยูท่ี............................................ หมูท่ี......... ถนน............................. 

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง......................................... กลุม/สถานศึกษา .......................................................... 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สวนราชการ........................................................................................................ 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอโอน..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
  

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอโอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดโอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอโอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ 
          หรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2  

 ตอมาได เปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
 การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

  ขาพ เจ าขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ ถูกต อง 
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

/คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง .....................................................  

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ  ความรูและความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 
หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน 

 

ที่......../...................  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ..... 
 

 วันที่..........................................  
 

เร่ือง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

เรียน(หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัด) 
 

 ดวย (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)................................................................................................. 
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน......................................ตําแหนง........................................................................... 
ระดับ/ชัน้..................................... รับเงินเดือนระดับ/ชั้น.............................. อัตรา/ข้ัน................................. บาท 
สังกัด.............................................. ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง...........................................กลุม/สถานศึกษา
............................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ...................................................... 
กระทรวง.......................................................... 
 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการที่รับโอน)..........................................................
พิจารณาแลวมีความประสงคจะรับโอนจึงขอทราบวาจะขัดของในการใหโอนหรือไม หากไมขัดของ ขอทราบขอมูล 
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ปจจุบันดํารงตําแหนง ระดับหรือชั้นใด รับเงินเดือนเงินประจําตําแหนง/เงินวิทยฐานะ 
และเงินคาตอบแทนเทาใดสังกัดหนวยงานใด 
 2. เปนผูมี คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม 
 3. เปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม 

4. เปนผูอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม 

5. เคยเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลายหรือไม  
 6. เปนสมาชิก กบข. ชพค. ชพส. หรือสมาชิกองคกรสวัสดิการอ่ืน หรือไม หากเปนสมาชิก 
ใหระบุการเปนสมาชิกและหมายเลขดวย 
 7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม  

8. อยูระหวางการลาศึกษาตอ หรืออยูระหวางการปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน หรือไม 
 9. ยินยอมใหโอนไดตั้งแตเมื่อใด 
 10. ขอมูลอ่ืน ๆ (ถามี) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงให ..............(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ) 
ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

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

(.........................................................................) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ  
 

หนวยงานที่รับโอน 
โทรศัพท................................ 
โทรสาร...................................  
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สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวธิีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560) 

 

 
หลักเกณฑ 

3. หนวยงานการศึกษาที่รับโอนตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับ
คัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่ รับโอน 
ที่ ข้ึนบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี 
ของสวนราชการนั้น ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

คําอธิบาย 
ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง  

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับโอน มาดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับชํานาญงาน 
             4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน ที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน 
โดยเปนการสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือ
เทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน 
                  คําอธิบาย 
                     พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นท่ีสามารถขอโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

ในกรณีท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีท่ีผูนั้น

ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไปขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ผูนั้นตองเปนผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนงประเภทวิชาการหรือตําแหนงประเภทท่ัวไปดังกลาวแลวแตกรณี โดยผลการสอบแขงขัน  

                  ท้ังนี้  ผลการสอบแขงขันดังกลาวตองเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือ 

เปนการสอบแขงขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด 
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             8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้  
    8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 

      4) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย 
และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว 

คําอธิบาย 

การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปล่ียนตําแหนง การยาย และ 
การโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณา 
การยายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือน
สามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอื่น ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
            9. การใหไดรับเงินเดือน ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาข้ันสูง
ของระดับตําแหนงที่รับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  คําอธิบาย  
  กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 23 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม 

 

_____________________ 
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(Mature Stage)
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'II
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'II 'II
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'II 'II
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'II v
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'II 'II
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1,x(1Vlfll':iU1':itJ1CJ LL61:::b~lJfll':ib~CJ'U-n 'U':iUbbUU~'U
Q 'II

"' '"b'II. bb'U1'V11~fll'1"lJ'ULflfleJ'U

1,x~1'U';il'llm';in 1V1'UVlLLtJ1 'VI1\1f/11oUULfl~ €J'Ufll1~ \JlJtJll1 fl't!t:::~1'U~ ~ 11ml1V1~u.u 1':i1'llfll ';i1"1~
".,. ......

LL6'l~'UflG'11fl1'V1l\lfl1';iP1fl't!t1 Vl\ltJ,
b'II.(9) ~\lb?l~lJ ?lUU?ltJ'U ~VlLI?1~CJl.J\lutJ';i~mtl,l ?l~1'lU1':iCJ1fl1P1fl11v11\1l'U1 'U':iU bL'UU~~l161

, 'II
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..
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  
ณ  ตางประเทศ  ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  เพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ
ในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ   
ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็วข้ึน  และสนบัสนุนใหขาราชการพัฒนาตนเอง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๑๒ 
(๒) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๓) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๔) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
(๕) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๖) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๖)  

พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๗) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๗)  

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
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หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๘) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๙) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูมีอํานาจอนุมัติ”  หมายความวา 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับตําแหนงขาราชการผูดํารงตําแหนงปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา  หรือหัวหนาสวนราชการ 
ที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  รองปลัดกระทรวงผูทําหนาที่หัวหนากลุมภารกิจ  หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา  หรือหัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือ
อธิบดี  สําหรับขาราชการในสังกัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสวนราชการซึ่งไมมีฐานะ
เปนกรม 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  
และมีฐานะเปนกรมหรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  
ทั้งนี้  ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการที่อยูในสังกัดสวนราชการ  ยกเวนขาราชการทหาร 
และขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 

“ศึกษา”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน  หรือการวิจัย  ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ  เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  รับรอง  
และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา  และการฝกอบรมหรือการดูงาน
ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

“ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  หรือประสบการณ  ดวยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม  หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ  การดําเนินงานตาม
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

โครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ทั้งนี้  โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  รับรอง  และ
หมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 

“ปฏิบัติการวิจัย”  หมายความวา  การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของสวนราชการ
โดยตรง  ซ่ึงไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม  โดยตองอยูภายใตหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูวิจัยจะตองเปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เปนประโยชน  และไดตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติแลว  อยางนอยสองผลงาน 

(๒) เปนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  โครงการหรือแผนงานที่สวนราชการ
ดําเนินงานอยูหรือเตรียมที่จะดําเนินงาน  และหัวขอวิจัยเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัยของสวนราชการนั้น  ๆ  
ซ่ึงกําหนดผูรับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะตองมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจน  ที่จะใหขาราชการกลับมาดําเนินการวิจัยตอไป  และหัวขอวิจัยเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยโดยตรง 

(๓) เปนการปฏิบัติการวิจัยที่หัวขอการวิจัยอยูในโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
หรือสวนราชการ  กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ  โดยเปนการปฏิบัติการวิจัยซ่ึงเจาของทุนใหแกสวนราชการโดยตรง 

(๔) คาใชจายในการปฏิบัติการวิจัยและคาครองชีพสําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไป
ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนคาพาหนะเดินทางไปกลับ  จะตองไมเบิกจายจากเงินงบประมาณ  
และจะตองไมเปนไปในลักษณะวาจาง 

(๕) เปนการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
สวนราชการเจาสังกัดแลว 

“ดูงาน”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ  ดวยการสังเกตการณ  และ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“ทุน”  หมายความวา  เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  และ
เพื่อการครองชีพระหวางศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะ
เดินทางเพื่อการนี้ดวย  แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
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หนา   ๑๙ 
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“ทุนประเภท  ๑”  หมายความวา  ทุนดังตอไปนี้ 
(ก) ทุนที่สวนราชการเปนผูให  ทั้งนี้  ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจาย  หรือ 

จากเงินอื่นใดของทางราชการ 
(ข) ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล

ตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น  ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
จะไดประกาศใหทราบ  ทั้งนี้  ไมวาทุนนั้นจะใหผานสวนราชการ  หรือผูไดรับทุนโดยตรง  หรือจะให
โดยวิธีการอื่นใด 

(ค) ทุนที่นิติบคุคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ  มอบใหแกสวนราชการ  เพื่อสงขาราชการ
ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ  โดย  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย
พิจารณาเห็นชอบ 

“ทุนประเภท  ๒”  หมายความวา  ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท  ๑ 
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  โดยใหสํานักงาน  ก.พ.  และสํานักงาน

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้   
หากไมไดขอยุติใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการ
ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ”  เรียกโดยยอวา  “ก.ข.ต.”  ประกอบดวย  
เลขาธิการ  ก.พ.  เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา   
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ   และ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เปนกรรมการ 

  ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงต้ังขาราชการในสํานักงาน  ก.พ.  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  และเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 
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หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดโครงการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
(๒) สนับสนุนใหขาราชการเขารวมในโครงการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  

ณ  ตางประเทศ  ที่ไดกําหนดไว 
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา  

ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด  ๒ 

การศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๘ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ใหสวนราชการพิจารณา
ถึงหลักการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ความจําเปนและความตองการของทางราชการที่จะไดผูที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชา  
และระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ที่กําหนด  ซ่ึงตองกําหนดโครงการศึกษาหรือฝกอบรม  และแผนงาน
หรือโครงการที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนาเปนการแนนอน 

(๒) สาขาวิชาและระดับความรูที่จะใหขาราชการไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  นั้น  ตองเปนสาขา
และระดับที่ทางราชการตองการมาก  ซ่ึงไมมีการศึกษาในประเทศ  หรือมีแตยังไมเพียงพอหรือไมสูงพอ  
ซ่ึงโดยปกติจะใหไปศึกษาไดเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีและไมสูงกวาปริญญาโท 

ถาสวนราชการใดมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใชผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จากตางประเทศในสาขาวิชาที่สําคัญมาก  และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  หรือตองการ 
จะใชผูมีความรูระดับปริญญาเอกเปนพิเศษ  และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  ใหผูมีอํานาจ
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  หรือขอ  ๑๕  แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติเปนพิเศษ  ตามควรแกกรณี
เปนราย  ๆ  ไป  แตสําหรับการอนุมัติใหไปศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยปกติ จะอนุมัติใหเฉพาะผูที่ 
จะกลับมาทําการสอนในระดับที่สวนราชการยืนยันเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจนวาตองใชผูมีคุณวุฒิ 
ในระดับปริญญาเอก  หรือกลับมาทําการวิจัย  หรือผูที่มีผลการศึกษาดีเดนเปนพิเศษ  หรือ  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  
มอบหมาย  อาจจะพิจารณาใหตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีก็ได 

ขอ ๙ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  สวนราชการเจาสังกัด 
ตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู  โดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมใหเสียราชการ  และไมตอง 
ต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 

ขอ ๑๐ ขาราชการที่จะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนขาราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแลว  จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบ

กอนเกษียณอายุราชการ  การชดใชเวลาราชการนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติราชการชดใชการลาศึกษา  
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย 

(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  แตถามี
ความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ   
ก็ได  แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

(๓) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นได  ซ่ึงตองมีความรูภาษานั้น  ๆ  
ในระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ยกเวนทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศกําหนด 

(๔) เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศได   
โดยผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่
คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด  สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  จะใหแพทยอื่น 
ที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษาเปนผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิไดกําหนดให
ตองตรวจรางกาย  ตองผานการตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาล 
ของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๕) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ตามกฎ  ก.พ.  วาดวย 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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ขอ ๑๑ การใหขาราชการที่ไดรับทุนรัฐบาลไทย  ตามที่  ก.พ.  หรือผูทําการแทน  ก.พ.  
จัดการสอบแขงขันไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม  
ให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ  ๑๑  การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ   
ดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  หรือทุนประเภท  ๑  (ค)  และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม   
เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติไดส่ังอนุมัติแลว  ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  
มอบหมายทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ  พรอมทั้งแจงวันกําหนดเดินทาง
และสงเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักฐานการไดรับทุน  ซ่ึงระบุลักษณะทุน  จํานวนทุน  และระยะเวลาใหทุน 
(๒) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  พรอมหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือ

สถานฝกอบรม 
(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ

ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 

(๔) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐ 
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๕) เอกสารอื่นตามที่  ก.พ.  กําหนด 
ขอ ๑๓ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  

ใหสวนราชการเจาสังกัด  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทําความตกลงกันกอน  
โดยสวนราชการเจาสังกัดตองสงเอกสารดังตอไปนี้  เพื่อใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศพจิารณา 

(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตกรณีที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนใหเอง 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ
ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 

691

691



หนา   ๒๓ 
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เมื่อรัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคลตางประเทศ  
ไดอนุมัติใหทุนหรือใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิมสําหรับขาราชการผูนั้นแลว  ใหสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแจงไปยังสวนราชการเจาสังกัด  เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา  เมื่อไดรับอนุมัติแลวขาราชการผูนั้น  จึงจะออกเดินทางไปตางประเทศ  หรืออยูศึกษาหรือ
ฝกอบรมตอไปได  แลวใหสวนราชการเจาสังกัดแจงรายชื่อผูรับทุน  พรอมทั้งระยะเวลาใหทุนและ 
วันกําหนดเดินทางให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ 

ขอ ๑๔ การใหขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  
ณ  ตางประเทศ  จะกระทํามิได 

ขอ ๑๕ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๒   
ใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้   
หรือที่  ก.พ.  หรือคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม  เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

ในการอนุมัติทุกคร้ังใหสวนราชการเจาสังกัดแจงสํานักงาน  ก.พ.  ทราบเพื่อการติดตามผล
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ  ในการแจงสํานักงาน  ก.พ.  ใหจัดสงเอกสาร
หลักฐานดังตอไปนี้  เพื่อประกอบการติดตามผล 

(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  พรอมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรม 

(๒) บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดแสดงเหตุผลความจําเปน  และความตองการของ 
ทางราชการ  ที่ใหขาราชการผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  
ที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 

(๓) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐ 
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๔) เอกสารอื่นตามที่  ก.พ.  กําหนด 
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการทําสัญญาผูกมัดใหขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  

กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ  และในสวนราชการที่ทางราชการกําหนดเปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 

ขาราชการผูใดไมไดรับราชการตามสัญญา  ตองชดใชเงินใหแกทางราชการ  ดังนี้ 
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(๑) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  หรือทุนประเภท  ๑  (ค)   
ใหชดใชทุน  เงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา  หรือฝกอบรม และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงิน
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับ
แกทางราชการอีกดวย 

(๒) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับ
ระหวางศึกษา  หรือฝกอบรม  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา 
ของจํานวนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือน  ตามจํานวนที่กระทรวงการคลัง
และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น  โดยใชฐานอัตราคาใชจาย 
ที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนดสําหรับผูไปศกึษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  เปนเกณฑ 

(๓) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ดวยทุนประเภท  ๒  ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา  
หรือฝกอบรม  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือน  
และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

ในกรณีที่ผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  กลับมาแลวรับราชการไมครบกําหนด ตามสัญญา  ใหลดเงิน
ที่จะตองใชและเบี้ยปรับตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ลงตามสวน 

กรณีขาราชการที่อยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใช  แตโอนไปรับราชการที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐแหงใหม  โดยไดรับอนุมัติผอนผันใหนับเวลาที่ไปปฏิบัติราชการดังกลาวเปนเวลา 
รับราชการชดใชทุนตอเนื่อง  ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้นรับโอนทั้งสิทธิและ
หนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในระเบียบนี้ดวย 

การทําสัญญาตามขอนี้  ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  จะเปลี่ยนแปลง

กําหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝกอบรม  หรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม จากที่ไดรับอนุมัติไวได  
ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด  และไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมายสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนรัฐบาลไทย 
(๒) ผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  และทุน

ประเภท  ๑  (ค)  ยกเวนกรณีตาม  (๑) 
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(๓) ผูมีอํานาจอนุมัติ  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสําหรับ 
ผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๑  (ข) 

(๔) ผูมีอํานาจอนุมัติ  สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๒ 
เมื่อพิจารณาและดําเนินการไปแลวเปนประการใด  ตองแจงใหสํานักงาน   ก.พ.  ทราบ 

เพื่อติดตามผล  ทั้งนี้  ภายในกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันนับต้ังแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังการ 
ขอ ๑๘ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนใด ๆ  

หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนประเภท  ๒  หลังจากครบกําหนดที่ไดรับอนุมัติแลว  
ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝกอบรมที่ผานมาแลว  และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก  ใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณา  โดยปกติไมนอยกวา
หกสิบวันกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิมเพื่อสวนราชการเจาสังกัดจะไดทําความเห็นรายงาน
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา และรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบตอไป  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ
ใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดเปนเวลาเทาใด  จึงจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัตินั้น 

สําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอนแลวจึงดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งได 

 
หมวด  ๓ 

การปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๑๙ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  สวนราชการเจาสังกัดตองพิจารณา
ถึงอัตรากําลังที่มีอยูโดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมใหเสียราชการ  และไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม  
โดยขาราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคุณสมบติั  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  แตถามี

ความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปปฏิบัติการวิจัย   
ณ  ตางประเทศ  ก็ได  แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
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(๓) เปนผูที่สวนราชการเจาสังกัดรับรองวามีประสบการณในดานการวิจัย  หรืองานสอน  
หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะทําการวิจัยมาแลวไมนอยกวาสองป  และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ 
การวิจัย 

(๔) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ
มาแลว  จะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  จึงจะไดรับ
การพิจารณาใหไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศได 

ขอ ๒๐ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือที่กําหนดเพิ่มเติม  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติแลว  
ใหสวนราชการรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  เพื่อติดตามผลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจ 
ส่ังอนุมัติ  ในการแจงสํานักงาน  ก.พ.  ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้เพื่อประกอบการติดตามผล 

(๑) โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ  ซ่ึงตองแสดงกําหนดระยะเวลาและ
ข้ันตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 

(๒) บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดซ่ึงแสดงเหตุผลความจําเปนที่จะตองใหขาราชการ 
ไปปฏิบัติการวิจัย  ความสอดคลองของนโยบายรัฐบาล  โครงการวิจัยกับแผนงานของหนวยงาน  และ
โครงการวิจัยที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและงบประมาณ  รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 

(๓) รายละเอียดขอตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
(๔) รายละเอียดอัตรากําลังที่ขาราชการผูนั้นสังกัดอยู 
(๕) ผลงานวิจัยของขาราชการที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
ขอ ๒๑ ขาราชการที่ไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตองปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากที่ไดรับอนุมัติไวได 

ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะปฏิบัติการวิจัยตอไปได  และให 
สวนราชการรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  ภายในสิบหาวันนับจากวันที่อนุมัติ  แตสวนราชการจะอนุมัติ
ใหขาราชการอยูปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศไดไมเกินสองปนับแตวันที่ เร่ิมไปปฏิบัติการวิจัย   
ณ  ตางประเทศ 

(๒) จะอยูศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงานตอมิได 
(๓) รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติการวิจัยใหสวนราชการเจาสังกัดทราบทุกหกเดือน  

และจะตองสงรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวนสองฉบับไปยังสํานักงาน  ก.พ.  ภายใน
ส่ีสิบหาวันนับแตวันส้ินสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย 
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ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  เมื่อไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  สําหรับผูที่ไปปฏิบัติการวิจัยดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย  
โดยใหรายงานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ขอ ๒๒ ใหนําความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปปฏิบัติ 
การวิจัย  ณ  ตางประเทศ  โดยอนุโลม 

 
หมวด  ๔ 

การดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๒๓ การดูงาน ณ ตางประเทศ  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การใหขาราชการดูงานโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม  หรือตอจากการศึกษา

หรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย  ตองดําเนินการตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีศึกษา
หรือฝกอบรม 

(๒) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  ทุนประเภท  ๑  (ค)  หรือทุนประเภท  ๒  
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๓) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหสวนราชการเจาสังกัด และสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอนแลวดําเนินการเพื่อเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๔) เปนการดูงานที่มีระยะเวลาไมเกินสิบหาวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน
ตางประเทศ  หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม 

ขอ ๒๔ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปดูงาน  ณ  ตางประเทศ จะเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา  
สถานที่  หรือแนวการดูงานจากที่ไดรับอนุมัติไวไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติแลว  แตถามี
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลา  สถานที่หรือแนวการดูงานโดยกะทันหันซ่ึงไมอาจรอการอนุมัติได  
ใหรีบรายงานใหผูมีอํานาจดังกลาวทราบ  พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนดวย  ทั้งนี้  หากระยะเวลา
ในการดูงานครั้งกอนรวมการขยายเวลาในครั้งนี้เกินสิบหาวัน  ใหดําเนินการขยายเวลาครั้งนี้เปนการ
ฝกอบรม 
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เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๒๕ ใหนําความในขอ  ๑๔  มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปดูงาน  ณ  ตางประเทศ  
โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแลขาราชการ 

 

 

ขอ ๒๖ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตองอยูในความดูแลของสวนราชการเจาสังกัด  และ  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย
ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังและคําแนะนําของสวนราชการเจาสังกัด  และ  ก.พ.  หรือผูที่ 
ก.พ.  มอบหมายใหดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศโดยเครงครัด  และตองรายงานความกาวหนา 
ในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ  ใหสวนราชการเจาสังกัดและผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
เพื่อทราบดวย 

สําหรับขาราชการที่ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน  ณ  ตางประเทศดวยทุน
ประเภท  ๑  (ข)  นอกจากตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว  ตองอยูในความดูแลของเจาหนาที่ซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลตางประเทศ   องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ  ที่ใหทุนแกขาราชการผูนั้นอีกดวย 

ขอ ๒๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  
หรือดูงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดังนี้ 

(๑) ภายในระยะเวลาไมเกินย่ีสิบวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหนึ่งป 

(๒) ภายในระยะเวลาไมเกินสิบวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหกเดือน 

(๓) ภายในระยะเวลาไมเกินหาวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ไมเกินหกเดือน 
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(๔) ภายในระยะเวลาไมเกินสองวัน  สําหรับผูไดรับอนุมัติใหไปดูงาน 
เมื่อไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรายงานผลการศึกษา  

ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวนตอไป 
ขอ ๒๘ เมื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   

ณ  ตางประเทศ  ไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให  ก.พ.  หรือ 
ผูที่  ก.พ.  มอบหมายทราบ  สําหรับผูไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย  
ทั้งนี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๙ ขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตามระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๑๒  และที่แกไขเพิ่มเติม อยูในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใชบังคับใหถือวา
ขาราชการผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.) 

จ ำนวน 113 แผ่น 

(สั่งพมิพ์ หน้ำที่ 2 – 114) 

 

สังกัดส ำนักงำนส่งเสรมิกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 

จ ำนวน 131 แผ่น 

(สั่งพมิพ์ หน้ำที่ 115 – 245) 

 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน (สช.) 

จ ำนวน 113 แผ่น 

(สั่งพมิพ์ หน้ำที่ 246 – 358) 

 

*ไม่นับรวมหน้ำนี ้
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
 
 
 ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับมาตรา 39 ก าหนดให้ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้น 
ของต าแหน่ง 

ดังนั้น เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษของต าแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.ศ. จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน

บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ก่อนยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ

บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)  
ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน 
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
การน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน  
และสังคม จ านวน 1 เล่ม 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา 
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่  3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร 
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  

ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง 
หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมี 
ระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า  
โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได ้และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ครั้งที ่1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน  
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5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ. หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับค าขอและเอกสาร
ครบถ้วน  

กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ 

พบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ 
มีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ พร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

    กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ 
ด้านที่ 3  จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ  
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
    ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือ 
มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 
จ านวน 3 คน 

4. การประเมิน  
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ 

การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย  

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง 
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมติให้ 
ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

  ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3 

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้ 

4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

4.6 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

4.7 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

5. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
กรณี ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมิน

ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
ได้รับค าขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
 
  

ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ  
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับมาตรา 39 ก าหนดให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้นของต าแหน่ง 
 ดังนั้น เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของต าแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน

บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ก่อนยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ

บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)  
ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
การน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม จ านวน 1 เล่ม 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็น งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา 
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร 
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ  
ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือมีระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน  
จ านวน 3 คน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  

กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง  ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2  
ไม่เกิน 3 เดือน  
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5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อน
วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน  

กรณีท่ีมีการปรับปรุงด้านที ่3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ  

พบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ 
มีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ พร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที ่3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ.  
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ  
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และส่งส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการต่อไป  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
    ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธาน

กรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
เทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือมีระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่า
เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 

4. การประเมิน  
    4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ 

การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย  

    4.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ  

           เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

   4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ แจ้งมติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ  

         เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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 ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3 

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้ 

4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

4.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด  
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

 4.7 กรณ ีก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด  
เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

5. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
    กรณ ีก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ

ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือน
ต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ คศ. 4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น 
และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ได้รับค าขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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ก.ค.ศ. (บก.) 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา  

ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ขอมีวิทยฐานะ........................................... 
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ.......................................................................... นามสกุล......................................................................... 
อายุ ................... ปี  อายุราชการ ..................... ป ี
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่่ากว่าปริญญาตรี.......................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................. 
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............. ............... 
3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี........................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา............................. 
ต่าแหน่ง.............................................................................. ต่าแหน่งเลขท่ี............................................ 
สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................อ่าเภอ/เขต............................................ 
ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................ส่วนราชการ.............................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในต่าแหน่ง..........................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .......... 
2.2 เคยด่ารงต่าแหน่งที่ส่าคัญ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี ต าแหน ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

    
    
    
    
    
    

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดอืน............................พ.ศ. ................... 
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ................... 

2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

สิ่งท่ีส งมาด้วย 3 
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3. การปฏิบัติงานในปีท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

1)   ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา 
2)   ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนบางส่วน ดังนี้ 

งานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ 
ตั้งแต วันที่/เดือน/พ.ศ. 
ถึงวันที่ /เดือน/พ.ศ. 

จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

    
    
    

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

4. ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวบ

เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
4.1 การมีวินัย  

1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม  

(ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

2) การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน และผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นแบบอย่างท่ีดี) 

3) การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส่าเร็จและ

อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง) 
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4) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)         

5) การรักษาความสามัคคี มีน้่าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้่าใจ เสียสละ ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ

ประสบความส่าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ) 
4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย างท่ีดี 

1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

(ให้อธิบายการปฏิบัติงานทีป่ระสบความส่าเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และน่าไป
พัฒนาผู้อ่ืนได้) 

2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน) 
3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อื่น) 

4) การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม 
(ให้ระบุจ่านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม) 

4.3 การด ารงชีวิตอย างเหมาะสม 
1) การด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)       

2) การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น่า รณรงค์ 

เสริมสร้างผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง) 
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3) การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการได้ถูกต้อง

เหมาะสม และพัฒนาผู้อ่ืนในเรื่องดังกล่าวได้) 
4) การด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและต่าแหน่งหน้าที่ 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ต่าแหน่งหน้าที ่การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน)        

5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด่ารงชีวิต

เป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน) 
4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

1) การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การน่ามาปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย ) 

2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ 
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในวิชาชีพจนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 
3) การมีบทบาทเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วม รณรงค์
เสริมสร้างผู้อ่ืน)         

5) การเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกท่ีดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย) 
4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่ง
ตอบแทน  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)      
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2) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอ 
เท่าเทียมกัน 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย)      

3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่   
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน

ในหน้าที่จนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ )      
4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพการได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอ่ืน)   
5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนส่าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่อง) 
5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ 

(ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 

6. ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ให้รายงาน ดังนี้ 
ส วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ให้รายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม จ่านวน 1 เล่ม 

ส วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จ่านวน ......................... เรื่อง ดังนี้ 

1. ชื่อผลงาน......................................................................................................................... 
2. ชื่อผลงาน..................................................... .................................................................... 

2. ลักษณะการจัดท่า 
 จัดท่าแต่ผู้เดียวจ่านวน ................... เรื่อง ได้แก่ ...................................................... 
 จัดท่าร่วมกับผู้อ่ืนในรูปคณะท่างานหรือกลุ่มจ่านวน .................... เรื่อง 

ได้แก่............................................................................... ................................................ 
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7. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพ่ือก่าหนดต่าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

หรือใหม้ีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
 มี     

ชื่อผลงาน............................................................... ......................................................... 
ใช้ในการขอต่าแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 

 ไม่มี 

8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  

 มี     
ชื่อวิทยานิพนธ์................................................................................... ............................. 

 ไม่มี 

ขอรับรองว าข้อมูลดังกล าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
(.....................................................) 

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

 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
(.....................................................) 

ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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การตรวจสอบของส วนราชการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว 
 มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด 
 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................................................  

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

(.....................................................) 
ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
 
 
(ลงช่ือ).................................................................... 

(.....................................................) 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 1   
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด 
 

 
การประเมินด้านที่  1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีองค์ประกอบการประเมิน  เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
1. องค์ประกอบการประเมิน 
    การประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จ านวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตอนที่ 1  การมีวินัย ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ตอนที่ 2   การประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี (20  คะแนน) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี ้ 
ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี ้

2. เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4   

ระดับ 3 ระดับ 2  และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

 

3.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
 

4. วิธีการประเมิน 
      4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 1 (บก.1) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้าน
ที่ 1  ทั้งนี้  แบบประเมินดังกล่าว ใช้ประเมินได้ทุกต าแหน่งและทุกวิทยฐานะ 
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4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร 
หลักฐาน  แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม  เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  
หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามพฤติกรรมและหรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวงกลมรอบตัว
เลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย  และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อน
พฤติกรรมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก 
การประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. (บก.1) แล้วน าระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึกและคิดค่าคะแนนลงในตาราง
ท้ายแบบ ก.ค.ศ. บก.1 พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
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กรอบการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ตอนที่ 1 การมีวินัย 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

1. การมีวินัย (20 คะแนน) 1.1  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและ 
       ถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
       ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
       อันดีงามของสังคม (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ   
              กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และ  
               แบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี   
              และเป็นผู้น าในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 
              ในด้านนี้     
ระดับ  3  มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ        
             กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
               อันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและมี 
              ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ 2   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  

กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างท่ีดี  

ระดับ 1   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ    
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ  
แผนอันดีงามของสังคม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-   ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา   
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
    ว่าผู้ขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 
    ของตนเองได้ในระดับใด   
-   หลักฐานที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ  
     และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
     ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม 
     ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/  
     ค าสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.2  การรักษาและเสริมสร้างวินัย 
 ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 แบบแผนของทางราชการ 

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
              หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
              ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
              และมีส่วนร่วมเสรมิสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 
              มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 
ระดับ 3   รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
             หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย   
              ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ  
              มีส่วนร่วมเสริมสรา้งวินัยแก่ผู้อ่ืน      
ระดับ  2  รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
              หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
              ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   
ระดับ 1   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  

 

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

 1.3  การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา  
       ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน 
       อย่างต่อเนื่อง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ     
            มอบหมายได้ส าเร็จ และอุทิศเวลาอย่าง  
             ต่อเนื่อง     
ระดับ 3   ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
            มอบหมายได้ส าเร็จ และอุทิศเวลา                        
ระดับ 2  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
            มอบหมาย     
ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกติ                         
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
 -  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
 - หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/ 

 การเข้าร่วมประชุมฯ 
- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการได้รับ   
   มอบหมายภารกิจที่ต้องอุทิศเวลา และผลงาน 
   จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม 
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ 
   ร่วมกิจกรรมในวันหยุด                 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.4  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
       ในการปฏิบัติหน้าที่ 
       การรักษาผลประโยชน์ 
       ของทางราชการ   
       และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
       (4 คะแนน) 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้  
-   หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต  
    การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
    และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจ   
       เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน   
       องค์กร และชุมชน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
                ได้อย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ   
                จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
                หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง          
  ระดับ 3   มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
               ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
 ระดับ 2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ 
               ประสบความส าเร็จ 
  ระดับ 1   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
    หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ                    
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การท างาน  
   ร่วมกันในชุมชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

2. การประพฤติปฏิบัติตน   
     เป็นแบบอย่างที่ดี  
     (20 คะแนน) 

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

ระดับ 4   ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ  
  และมีผลงานปรากฏชัดเจน และน าไป 
  เป็นต้นแบบพัฒนาผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 3   ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ  
  และมีผลงานปรากฏชัดเจน   

ระดับ  2  ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ มีหลักฐาน  
  ที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับ   

ระดับ 1   ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ           
   คณะกรรมการสถานศึกษา         

  -   เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
      ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก 
      ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
      และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  เช่น    
    ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรบัรอง และ 
    ค าสั่งต่าง ๆ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

812

812



- 7 - 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม   
       จริยธรรม  มีความศรัทธา  
       และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
        (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง  
ที่ดไีด้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

 ระดับ 3  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง  
ที่ดไีด้รับการยกย่อง ชมเชย  

ระดับ 2   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
เป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับ 1   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้  
-  หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ยึดมั่น 
    ในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและ 
    ปฏิบัติตนตาม ศาสนา และมีส่วนร่วม 
    เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน    
    เช่น โครงการ/กิจกรรม/ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย  ฯลฯ 
-  ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  
      ยืนหยัด กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
      เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา *  
   ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม 
   ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 
   และชอบด้วยกฎหมาย 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
   การเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระท า  
   ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย    
    เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/   
    รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ      
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมือง (4 คะแนน) 

ระดับ  4  ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
             มีส่ วนร่ วมส่ ง เสริม  สนับสนุนกิจกรรม 
             ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง 
             ทางการเมืองและการวางรากฐาน 
             ระบอบประชาธิปไตย       
ระดับ  3   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
              มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่  
               เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัว 
               เป็นกลางทางการเมือง                          
ระดับ  2   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
              และส่งเสริม สนับสนุน  กิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
              กับการเลือกตั้ง 
ระดับ  1   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  *  
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/

หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใช้สิทธิ  ฯลฯ              

- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

                 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์  
     วัฒนธรรมไทย  
     และสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน) 

 
 ระดับ 4    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
               วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวนมากกว่า 8  กิจกรรม             
  ระดับ 3   จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
               วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวน 7-8 กิจกรรม                  
  ระดับ 2    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์       
                วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม   
                จ านวน 5-6 กิจกรรม                  
  ระดับ 1    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
                วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวน 3-4 กิจกรรม 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

   -  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ภาพถ่ายในการร่วม    
      กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
      เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ฯลฯ          
   -  ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  การประหยัดพลังงาน 
      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ 
      วัฒนธรรมไทย   กิจกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

3.  การด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 การด ารงชีวิตตามแนวทาง 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
             การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
             6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป                  
 ระดับ 3   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง  
              การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
              5 พฤติกรรม/กิจกรรม                              
ระดับ 2   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
            การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
              4 พฤติกรรม/กิจกรรม             
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
              การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
              มาใช้ 3 พฤติกรรม/กิจกรรม  
                

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษ์พยาน /ภาพถ่าย  

ส าเนาบัญชีเงินฝาก เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน   
การปลูกพืชผักสวนครัว การแต่งกาย  
การประหยัด มัธยัสถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย
ตามบัญชีสูงกว่ารายรับ ฯลฯ                             

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.2  การละเว้นอบายมุขและ 
       สิ่งเสพติด  (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น า      
             รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 
             อย่างต่อเนื่อง   
ระดับ 3   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น า 
             ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ 2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม  
             ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้                                        
ระดับ 1   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น 
             อบายมุขและสิ่งเสพติด          

 
 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล    
     เช่น 
      -  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
         คณะกรรมการสถานศึกษา * 
      -  เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม 
         การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและ 
         เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น ารณรงค์           
         เสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 
      -  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.  สัมภาษณ์ 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและของทางราชการ  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม   
            และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน 
            เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง                     
ระดับ 3  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม  
            เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ  
            ให้ค าแนะน าผู้อื่น                            
 ระดับ 2  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง  
             เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ     
 ระดับ 1  ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง        

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

 -  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หรือให้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
และข้อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่างถูกต้อง 
เช่น การรักษาความลับของทางราชการ  
การรักษาความลับของศิษย์ การไม่ใช้ข้อมูล 
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน  การเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่บิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา  
ให้ทุนการศึกษา  เลื่อนวิทยฐานะ/ต าแหน่ง  
การสอบแข่งขัน  การคัดเลือก  เป็นต้น ให้ทราบ
ล่วงหน้าทั่วกันตามที่กฎหมายก าหนด     

 - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

  3.4  การด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
        เหมาะสมกับสถานภาพและ  
        ต าแหน่งหน้าที่ (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4    ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ  
             สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ ได้รับ 
             การยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม     
             เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 
 ระดับ 3   ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ 
              สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และ 
              มีส่วนร่วมเสริมสรา้งพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้  
 ระดับ 2   ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ 
              สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 
ระดับ 1    ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
              ต าแหน่งหน้าที่   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา         
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร   ฯลฯ  
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-   ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน  ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.5  การประหยัด มัธยัสถ์  อดออม 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
             กิจกรรมขึ้นไป มีผลต่อการด ารงชีวิต  
             เป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง  ชมเชย  
             และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน   
             ในด้านนี้    
ระดับ 3   มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
             มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน   
             และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 
             ในด้านนี้    
ระดับ 2   มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
             และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน  
ระดับ 1   มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร  ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-  ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

4.  ความรักและศรัทธา 
     ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุน 
       หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ 
       และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
              และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
              รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้   
ระดับ 3   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
              และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              และได้รับการยกย่อง ชมเชย                  
 ระดับ 2   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี     
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
              และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี    
             เข้าร่วมกิจกรรม 2  กิจกรรม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ    
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/

รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

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

        

ระดับ 4   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ 
             จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้  
ระดับ 3   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ 
             จนส าเร็จ      
ระดับ 2   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ                         
ระดับ 1   มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม   
             สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
             ในการพัฒนางานในวิชาชีพ        
 
  

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

 4.3 การมีบทบาทเป็นผู้น า 
       ทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับจังหวัด/ 
             เขตพ้ืนที่การศึกษา และมีส่วนร่วม 
             ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ 
             แก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏ 
ระดับ 3   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับจังหวัด/ 
             เขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีส่วนร่วม 
             ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ 
             แก่ผู้อื่น            
ระดับ 2  มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 

          ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับ 1   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
             ในระดับสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-   ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
   รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.4  การรักษาชื่อเสียง  
 ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  
             อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี  เป็นที่ยอมรับและ  
              มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น 
              ในด้านนี้     
 ระดับ 3  จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
             อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี    
ระดับ 2   จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม    
             อย่างต่อเนื่อง     
 ระดับ 1  จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/  
   รางวัล/เกียรติบัตร    ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม  ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.5  การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี    
       แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
แก่ผู้เรียน  ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่   
ปรากฏและได้รับการยกย่อง ชมเชย 

ระดับ 3   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
             แก่ผู้เรียน ชุมชน สงัคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
ระดับ 2   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
             แก่ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม        
 ระดับ 1  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม  สนับสนุน  
             การปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม 
              ตั้งแต่ 3-4  ครั้ง/กิจกรรม 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
 หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
 เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ 

-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-   ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้   
       หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
       โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง  
       หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน) 

ระดับ 4   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
             การแสวงหาความรู้  โดยไม่บิดเบือน      
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน  เกิดผลดี  
             ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
             โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ 3   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
             การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน   
             ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องานใน

หน้าที่และได้รับการยกย่อง 
ระดับ 2   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
             การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน      
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
             ต่องานในหน้าที่          
ระดับ 1   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม     
             การแสวงหาความรู้  โดยไม่บิดเบือน    
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน          

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

 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน  
     และผู้รับบริการเต็มความสามารถ  
     ตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ 
     เท่าเทียมกัน (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จ านวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/โครงการ/  
              กิจกรรม  ขึ้นไป        
 ระดับ 3   จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม                               
ระดับ 2   จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม             
ระดับ 1   จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม 
                                    

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  บันทึกการด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น 
    การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยี่ยมบ้าน/ 
    การให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่  ฯลฯ     
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม    
       สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่  
        นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
       ในหน้าที ่ (4 คะแนน) 

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

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

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
       ของวิชาชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
       ของวิชาชีพ (4 คะแนน) 

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

 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับ 
    การยกย่องจากคุรุสภา/องค์กรหน่วยงาน  
    ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ  
    กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ 
            แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ   
            จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
            และได้รับการยกย่อง  
 ระดับ 3  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ  
             จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม                    
 ระดับ 2  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท  และเสียสละ 
 ระดับ 1  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวม   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

  -  เอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
   หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯ ลฯ     
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น  การปลูกป่า 
   เป็นอาสาสมัครในงานสาธารณะ   ฯลฯ    
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 หมายเหตุ        * คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเป็นคณะกรรมการอ่ืนตามสังกัด  

                                                                                                                 ของผูข้อรับการประเมิน  แลว้แต่กรณี  เชน่ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                                                                                                      คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

                                                                                                      จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 
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ก.ค.ศ. (บก. 1) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ทุกสังกัด 
 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .......................................... ................................. 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ........................................... 
 

ตอนที่ 1  การมีวินัย (20 คะแนน)    
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.1 การมีวินัย 
ในตนเอง 
ยอมรับและ 
ถือปฏิบัติตาม 
กฎ กติกา 
มารยาท 
ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอัน
ดีงามของสังคม
(4 คะแนน) 

 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าใน 
การเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม  
ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 วินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี   

1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.2 การรักษาและ 
เสริมสร้างวินัย  
ในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 
การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ 
(4 คะแนน) 

 4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 

3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 

2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
1.3 การตรงต่อเวลา  

การอุทิศเวลา  
ให้แก่ทาง
ราชการ และ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
(4 คะแนน) 
 

 4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 
อย่างต่อเนื่อง 

3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 

2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย     

1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.4 ความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การ
รักษาผลประโยชน์ 
ของทางราชการ
และไม่มี
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับ 
การยกย่อง ชมเชย 

3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ   

2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1 ไม่เคยถูกลงโทษ 

1.5 การรักษา 
ความสามัคคี 
มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
องค์กร และ
ชุมชน 
(4 คะแนน) 

 4 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง 

3 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 

2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส าเร็จ 

1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.1 ความอุตสาหะ  
ขยัน อดทน    
มุ่งม่ันและ  
รับผิดชอบต่อ  
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
โดยยึดหลัก  
ประหยัด คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 
และน าไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้ 

3 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ 
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 

2 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  
มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ 

1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 

2.2 การยึดมั่น 
ในคุณธรรม   
จริยธรรม   
มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก  
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย 

2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี 

1 ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.3 การยึดมั่น 
ในหลักนิติธรรม  
ยืนหยัด  กระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม 
และชอบด้วย  
กฎหมาย 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
และได้รับการยกย่อง ชมเชย  

2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม  
1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณี 

ถูกลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน 
ในด้านนี้  

2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตย  
อันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
และวางตัวเป็น
กลาง 
ทางการเมือง 
(4 คะแนน) 

 4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม  
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกตั้งวางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย    

3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง            

1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.5 การมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทย 
และสิ่งแวดล้อม 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนมากกว่า 8  กิจกรรม 

3 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 7-8 กิจกรรม   

2 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 5-6 กิจกรรม   

1 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 3-4 กิจกรรม 

 
ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.1 การด ารงชีวิต  
ตามแนวทาง 
หลักปรัชญา   
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6 พฤติกรรม/กิจกรรมข้ึนไป 

3 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
5 พฤติกรรม/กิจกรรม  

2 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
4 พฤติกรรม/กิจกรรม 

1 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
3 พฤติกรรม/กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.2 การละเว้น
อบายมุข 
และสิ่งเสพติด 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น ารณรงค์และเสริมสร้าง 
ผู้อื่นในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น าในการรณรงค์และ  
เสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 

3.3 การใช้หรือ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและ 
ของทางราชการ 
ให้เป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง  
(4 คะแนน) 

 4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้อ่ืนจนได้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง     

3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ 
ให้ค าแนะน าผู้อ่ืน 

2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง 
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.4 การด ารงตน  
เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี เหมาะสมกับ  
สถานภาพและ 
ต าแหน่งหน้าที่ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่           

1 ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่ 

3.5 การประหยัด   
มัธยัสถ์ อดออม 
(4 คะแนน) 

 4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการด ารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏได้รับการยกย่อง ชมเชย  
และมีส่วนร่วมรณรงค์ และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน 
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน    

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

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.1 การเป็นสมาชิกท่ี
ดี สนับสนุนหรือ
ร่วม 
กิจกรรมของ
วิชาชีพ 
และทางวิชาการ  
อย่างสร้างสรรค์ 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และได้รับการยกย่อง  ชมเชย 

2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 

1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  

4.2 การศึกษา  
ค้นคว้า ริเริ่ม  
สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ ๆ    
มาใช้พัฒนางาน 
ในวิชาชีพ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในวิชาชีพ จนส าเร็จ และเป็น
ตัวอย่างได้  

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพจนส าเร็จ   

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.3 การมีบทบาท 
เป็นผู้น าทาง
วิชาการในวงการ
วิชาชีพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น   

2 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับสถานศึกษา/ 
กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน 

4.4 การรักษา
ชื่อเสียง ปกป้อง
ศักดิ์ศรี 
แห่งวิชาชีพและ 
การยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 
เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 

3  จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่อง        

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.5 การเสริมสร้าง 
ปลูกจิตส านึกที่ดี 
แก่ผู้เรียน ชุมชน  
สังคม  
(4 คะแนน) 

 4 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่อง 
ชมเชย 

3 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏ 

2 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม 

1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน 
การปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 
สังคม ตั้งแต่ 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.1 การเอาใจใส่  
ถ่ายทอดความรู้ 
หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ 
โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบังหวัง 
สิ่งตอบแทน 
(4 คะแนน) 

 4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน  เกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 

3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง  

2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ 

1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 

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

 4 จ านวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป 

3 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.3 การศึกษา 
ค้นคว้า  
ริเริ่ม สร้างสรรค์  
ความรู้ใหม่   
นวัตกรรม 
ในการพัฒนา 
งานในหน้าที่   
(4 คะแนน) 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้        

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่  นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จ     

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในหน้าที่  

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

 4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
องค์กรภายนอก หน่วยงานอ่ืน  
หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  

1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.5 การมีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ    
และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 
(4 คะแนน) 

 4 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และได้รับการยกย่อง 

3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 

1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวม   

 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ และคะแนนรวม  
 

รายการประเมิน 
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

คะแนน
รวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5 

ตอนที่ 1 การมีวินัย       
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดี 
      

ตอนที่ 3 การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม       
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ       
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       

คะแนนรวม  
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บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
1. จุดเด่น   
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

2. จุดที่ควรพัฒนา   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

3. ข้อคิดเห็น   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ความเห็น  ผ่านการประเมิน   

 ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .......................................................... ....................................... 
 ไม่ผ่านการประเมิน 

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 

846

846



 

ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

การประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ มีองค์ประกอบการประเมินเกณฑ์การให้
คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมิน   
การประเมินด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  

ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่  1  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม   

60  คะแนน  มีรายการประเมิน  5  รายการ จ านวน  15  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
1) การบริหารงานทั่วไป  (20  คะแนน)  มีจ านวน  5  ตัวบ่งชี ้
2) การพัฒนาด้านวิชาการ (16  คะแนน) มีจ านวน  4  ตัวบ่งชี้ 
3) การบริหารงานบุคคล  (12  คะแนน)  มีจ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 

 4)    การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8  คะแนน)  มีจ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
5) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)  มีจ านวน  1  ตัวบ่งชี้ 

 ส่วนที่  2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  1 รายการ  คือ การพัฒนาตนเอง  มีจ านวน  
6 ตัวบ่งชี้   

2. เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ  4  ระดับ  คือ ระดับ  4  ระดับ  3  

ระดับ  2  และระดับ  1  ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนเต็ม 4) (คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) 
4 4 5.00 10.00 
3 3 3.75 7.50 
2 2 2.50 5.00 
1 1 1.25 2.50 

 
3.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 2  ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 
1) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
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4. วิธีการประเมิน 
  4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/1) ควบคู่กับกรอบ 
การประเมินด้านที่ 2    

4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร 
หลักฐาน  แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารและ 
การจัดการศึกษา รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ  และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจให้คะแนน  
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย  และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/1) แล้วน าระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ บันทึก
และคิดค่าคะแนนลงในแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. สรุป (บก.2/1) พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน  รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไว้ด้วย 
  5. กรณีการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 2 ประเมินส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา (คะแนนเต็ม 60 คะแนน ) ให้ประเมินเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเท่านั้น ได้แก่  
การบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สิน และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเดียว ให้ก าหนดคะแนนเต็ม
เป็น 60 คะแนน แต่หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้ปรับค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละงาน
ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
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กรอบการประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน) 
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน) 

1. การบริหาร 
งานทั่วไป  
(20 คะแนน) 

  

1.1 ความสามารถในการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลายช่องทาง 

ระดับ 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ระดับ 2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว   

ระดับ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ

เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลได้ทั้งภายใน
หน่วยงาน 

- ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

2. สุ่มสืบค้นข้อมูล  
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.2 ความสามารถในการ 

วางแผนการพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีในการบริหาร
จัดการการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและ
สอดคล้องกับนโยบาย 
ทุกระดับ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้นวัตกรรม
เพ่ือการวางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการ
วางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย 
ทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการ
วางแผน ครอบคลุมภารกิจ โดยการมีส่วนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการ
วางแผน 

 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนกลยุทธ์ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดท าแผน 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.3 ความสามารถในการ

ด าเนินการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ระดับ 3 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ระดับ 2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ระดับ 1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- สรุปรายงาน กิจกรรม โครงการที่ปฏิบัติ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.4 ความสามารถในการ

ประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม 
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
(4 คะแนน) 

การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีประเด็นการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้  

(1) ด้านงบประมาณ  
(2) ด้านบุคลากร  
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
(4) ด้านสื่อ นวัตกรรม และหรือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้   
(6) อ่ืน ๆ 

 
ระดับ 4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
ระดับ 3 ท าได้ 3 ข้อ 
 
ระดับ 2 ท าได้ 2 ข้อ 
 
ระดับ 1 ท าได้ 1 ข้อ 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
- นโยบาย โครงการ กิจกรรม ในการ

ประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น 
ค าสั่ง รายงานการประชุม ภาพถ่าย 
หนังสือเชิญประชุม หรือสิ่งที่ได้รับการ
สนับสนุน 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.5 ความสามารถในการก ากับ

ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ 
การปฏิบัติตามแผนงาน 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(4 คะแนน) 

  
  
  

ระดับ 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผลมาพัฒนา 

ระดับ 2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับ 1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศ 

- เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ ตรวจสอบ
ติดตามฯ 

- ค าสั่งมอบหมายภารกิจในการก ากับ 
ตรวจสอบตามฯ 

- สรุปผล การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
และนิเทศ 

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการน าผล 
การก ากับ ตรวจสอบ ติดตามฯ มาใช้ 
ในการพัฒนา 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
2. การพัฒนา

ด้านวิชาการ  
(16 คะแนน) 

2.1 ความสามารถ 
ในการพัฒนาด้านวิชาการ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
และน าผลการวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้ 
อย่างเป็นระบบ มีการน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผล ต่อการพัฒนาการศึกษา 

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย 
และน าผลการวิจัยมาใช้  แผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการน าไปใช้ 

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ แผนพัฒนางาน วิชาการ 
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล  
เช่น      
- ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
- แผนพัฒนางานวิชาการ 
- ผังการจัดระบบเครือข่ายทางวิชาการ 
- แผนการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
- งานวิจัย 
- รายงานการน าผลงานวิจัยมาใช้    
- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบงานวิชาการศึกษานิเทศก์ 
ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2.2 ความสามารถ 

ในการส่งเสริมการใช้ 
และพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
มีการน าไปใช้ มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

มีการน าไปใช้ และมีการประเมินการใช้หลักสูตร 
 
ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

และมีการน าหลักสูตรไปใช้  
 
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น      

- แผนพัฒนางานวิชาการ 

- แผนพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

- สรุปรายงานผล ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการใช้หลักสูตร 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น 

ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน เป็นต้น 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2.3 ความสามารถในการ

ส่งเสริม สนับสนุน  
การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญ (4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
มีการจัดศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา  
และมี website ทางด้านวิชาการท่ีใช้ส าหรับ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล  สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
และมีการจัดศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 

ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และมีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนพัฒนางานวิชาการ 

- ข้อมูลศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

856

856



- 9 - 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2.4 ความสามารถในการจัดการ

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน
การพัฒนาตนเอง มีการมอบหมาย ให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง 
เปิดเผยต่อสาธารณชน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง 
และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล  
เช่น 

- แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานประกัน 

- คุณภาพการศึกษา 

- รายงานการพัฒนาตนเองของ
สถานศึกษา 

- รายงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษา  

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าผลมาใช้  
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-  เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
  ระดับ 2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง 

ระดับ 1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
3. การบริหารงาน

บุคคล  
(12 คะแนน) 

3.1 ความสามารถในการสรรหา 
บรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหาบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรที่ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ   
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และมีความถูกต้อง 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น  

- ฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับบุคลากร 

- แผนอัตราก าลังบุคลากร 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ 
คณะท างานที่เก่ียวข้องกับการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร 

- ข้อมูลความต้องการบุคลากรของ
สถานศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น  

เจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นต้น 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3.2 ความสามารถในการพัฒนา

บุคลากรให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 
 

  

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการ พัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนา การวางแผน  และมีกระบวนการ พัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ  

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนา การวางแผน  และมีกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น  

- ข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนา 
ของบุคลากร 

-  แผนการพัฒนาบุคลากร 

- การวางระบบเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3.3 ความสามารถ 

ในการเสริมสร้างขวัญ 
และก าลังใจ  
(4 คะแนน) 

มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ   
(4) มีการให้รางวัล บ าเหน็จความชอบ  
(5) ให้การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ  

 
ระดับ 4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
 
ระดับ 3 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
ระดับ 2 ท าได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
 
ระดับ 1 ท าได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล   
เช่น 

- แผนการพัฒนาบุคลากร 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน 

- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการได้รับรางวัล 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความดี 
ความชอบ 

- กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากร 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
4. การบริหาร 

งบประมาณ  
การเงินและ 
ทรัพย์สิน   
(8 คะแนน) 

  

4.1 ความสามารถในการบริหาร
การเงินและงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

  
  

ระดับ 4 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการท ารายงานทางการเงิน เป็น
ปัจจุบันและมีระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ มีการท า
รายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับ 2 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ และมี
ระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 1 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ และมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แผนบริหารงบประมาณ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ 

- รายงานการก ากับ ติดตาม  

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

- รายงานการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยง 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 4.2 ความสามารถในการบริหาร

จัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า  
(4 คะแนน) 

  

ระดับ 4 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ ตรงกับความต้องการ และความจ าเป็น  
มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีการจ าหน่ายพัสดุ  
และมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง   

ระดับ 3 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า 
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงานผล 
การตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 2  มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ  มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ  และมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล   
เช่น 

- ทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บัญชีวัสดุ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น 

- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา 
พัสดุ 

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

- หลักฐานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
5. งานอ่ืน 

ที่ได้รับ
มอบหมาย  
(4 คะแนน) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับดียิ่ง 

 
ระดับ 3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับดี 
 
ระดับ 2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับปานกลาง 
 
ระดับ 1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับพอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล   
เช่น 

- ค าสั่ง หนังสือราชการ  

- ร่องรอยการปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฏ  

- เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
ส่วนที่  2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 
การพัฒนาตนเอง 
(40 คะแนน) 

1. มีการศึกษาหาความรู้ 
ด้วยตนเองด้วยการ 
เข้าประชุม อบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติม
หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
(10 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี 

ระดับ 3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ปี 

ระดับ 2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี  

ระดับ 1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และมีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆน้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาด้วยตนเอง 

- หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพ่ิมเติม หนังสือ
แจ้ง เข้าประชุม อบรม สัมมนา  
เกียรติบัตร วุฒิบัตรฯ 

- โครงการ ก าหนดการ ปฏิทินการประชุม
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมินเพ่ือน

ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2. มีการรวบรวมและประมวล

ความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ(10 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 4 เรื่อง 

ระดับ 3 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 3 เรื่อง 

ระดับ 2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

ระดับ 1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- ประมวลความรู้ ที่มีการจัดเป็นหมวดหมู่ 

- หลักฐานการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ 
ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

- ผลงานที่เกิดจากการน าองค์ความรู้มาใช้ 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

866

866



- 19 - 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

และ ความคิดเห็นในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน  
(5 คะแนน) 

ระดับ 4 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

ระดับ 3 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

ระดับ 2 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

ระดับ 1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และพัฒนางาน และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปพัฒนางาน 

 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- รายงานการประชุม 

- เชิงวิชาการท่ีน าเสนอท่ีประชุม 

- สื่อหรือเอกสารประกอบการประชุม 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน 

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

867

867
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้

ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน  
(5 คะแนน) 

  

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์   
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิทยุกระจายเสียง   
(4) โทรทัศน์   
(5) website  
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาทางวิชาการ   
(7) อ่ืน ๆ 

 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
 
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 
 
ระดับ 1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ 
  
  
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล  
เช่น 

- เอกสารเผยแพร่ 

- บทวิทยุ โทรทัศน์ 

- เทป หรือ CD บันทึกภาพ บันทึกเสียง
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- Website 

- หนังสือเชิญเป็นวิทยากรหรือหนังสือ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน 

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด

หรือหน่วยงานอื่น   
(5 คะแนน) 

  
  
  
  

ผู้ขอรับการประเมินหรือหน่วยงานของผู้รับการประเมินได้รับรางวัล
ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัล
จากหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 
ระดับ 4 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า  

4 รายการ 
 
ระดับ 3 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวน 3 รายการ 
 
ระดับ 2 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวน 2 รายการ 
 
ระดับ 1 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวน น้อยกว่า 2 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น 

- เกียรติบัตร 

- โล่รางวัล 

- หนังสือชมเชย  

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน  

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 6. การเป็นสมาชิกหรือ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
ขององค์กรวิชาการหรือ 
องค์กรวิชาชีพ   
(5 คะแนน) 

 

ระดับ 4 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
โดยเป็นกรรมการ หรือคณะท างาน ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน 
โดยเป็นที่ยอมรับ  

ระดับ 3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
โดยเป็นคณะท างาน ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

ระดับ 2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงาน 

ระดับ 1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- เอกสารหลักฐานการแสดงเป็นสมาชิก 

- เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ชิ้นงาน/ผลงาน 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน  

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

870

870



ก.ค.ศ. (บก. 2/1) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน ............................................................... ............ 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ............ ............................... 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 1  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา  (60 คะแนน)  
1. การบริหารงานทั่วไป 
(20 คะแนน) 

1.1 ความสามารถในการ
จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
ทางการศึกษา  
(4 คะแนน) 

 

  
 
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ

เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน  
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และหลายช่องทาง 

3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  

2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ 

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

 4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และ 
ใช้นวัตกรรมเพ่ือการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  

3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  
เพ่ือการวางแผนครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการ
วางแผนครอบคลุมภารกิจ โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  เพื่อการ
วางแผน  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.3 ความสามารถในการ
ด าเนินการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม  
(4 คะแนน) 

 4 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ  
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาแลเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

3 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.4 ความสามารถ 
ในการประสานงาน
ระดมทรัพยากร 
และมีส่วนร่วม 
การจัดการศึกษา 
กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
(4 คะแนน) 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านงบประมาณ  
(2) ด้านบุคลากร  
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ  

เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน 
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้      
(6) อ่ืนๆ 
 

4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ  
3 ท าได้ 3 ข้อ  
2 ท าได้ 2 ข้อ  
1 ท าได้ 1 ข้อ  

1.5 ความสามารถ 
ในการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติ 
ตามแผนงานของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
(4 คะแนน) 

 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ  ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผลมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผลมาพัฒนา  

 
 
 
 

874

874



- 5 - 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ 
(16 คะแนน)     

2.1 ความสามารถ 
ในการพัฒนา 
ด้านวิชาการ  
(4 คะแนน) 

  
 
4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  

มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผล 
การวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ 
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ 
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา  

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ    
มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผล 
การวิจัยมาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ 
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และ 
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง         
ทางวิชาการ  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
และมีการน าไปใช้ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ   
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ 

2.2 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้  
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้ และ
มีการประเมินการใช้หลักสูตร 

2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการ 
น าหลักสูตรไปใช้  

1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.3 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
และมี Website ทางด้านวิชาการท่ีใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 

2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.4 ความสามารถ 
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
(4 คะแนน) 

 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ 
ของสถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเผย 
ต่อสาธารณชน และน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ 
ของสถานศึกษาทุกแห่ง และน าผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา 

2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ 
ของสถานศึกษาทุกแห่ง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ 
ของสถานศึกษา  

3. การบริหารงานบุคคล 
(12 คะแนน) 

3.1 ความสามารถ 
ในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง บุคลากร 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
(4 คะแนน)  

 

  
 
4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 

ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ 
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมี
ความถูกต้อง 

2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตราก าลัง
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการ
สรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.2 ความสามารถ 
ในการพัฒนา
บุคลากร 
ให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร  

3 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผน 

2 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน 
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.3 ความสามารถ 
ในการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ  
(4 คะแนน) 

 

 มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลใน

สาขาต่าง ๆ 
(4) มีการให้รางวัลบ าเหน็จความชอบ 
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ 

 
4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
3 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
2 ท าได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
1 ท าได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 

4. การบริหารงบประมาณ 
การเงิน และทรัพย์สิน  
(8 คะแนน) 

4.1 ความสามารถในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

  
 
 
4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ

บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีการท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
และมีระบบตรวจสอบภายใน   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  3 มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการท ารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน 

2 มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน 

1 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ 

4.2 ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า  
(4 คะแนน) 

 4 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความต้องการ
และความจ าเป็น มีการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
มีการจ าหน่ายพัสดุ และมีรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

3 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
และมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  

2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ และมีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

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

  
 
 
4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 

รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดียิ่ง   

3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดี      

2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับปานกลาง 

1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับพอใช้  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 
การพัฒนาตนเอง 
1. มีการศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ประชุม อบรมสัมมนา    
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืนๆ 
(10 คะแนน 

 

  
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
40 ชั่วโมง/ปี   

3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
30 ชั่วโมง/ปี   

2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง/ปี  

1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ น้อยกว่า  
20 ชั่วโมง/ปี   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ  
(10 คะแนน) 

 4 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง   

3 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวม
องค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง   

2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวม
องค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง   

1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวม
องค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน      
(5 คะแนน) 

 4 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและ 
มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปแก้ปัญหา
และพัฒนางาน   

3 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและ
มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปแก้ปัญหา
และพัฒนางาน   

2 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและ 
มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปแก้ปัญหา
และพัฒนางาน   

1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ ากว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
กิจกรรมที่หน่วยงานจัด และพัฒนางาน
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้นไป 
พัฒนางาน   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน      
(5 คะแนน) 

 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น 

(1) เอกสารสิ่งพิมพ์  
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิทยุกระจายเสียง   
(4) โทรทัศน์   
(5) website  
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา 

ทางวิชาการ   
(7) อ่ืน ๆ  
 

4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ 

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น  
(5 คะแนน) 

 ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 4 รายการ   
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

3 รายการ   
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

2  รายการ   
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

น้อยกว่า 2 รายการ   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

6. การเป็นสมาชิกหรือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ  
(5 คะแนน) 

 4 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะท างาน 
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผู้น าเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ  

3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นคณะท างาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงาน   

2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ  ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวชิาชีพที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุป 
ก.ค.ศ. (บก. 2/1) 

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ  
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน ....... .................................................................... 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ 

 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา   
(60 คะแนน) 

      

1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)       
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา 
4      

1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 

4      

1.3 ความสามารถในการด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4      

1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4      

1.5 ความสามารถในการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

 2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)       
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ 4      
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
4      

2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4      

2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4      

3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)       
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4      

3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4      

3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 4      
 4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)       
 4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
4      

 4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

4      

 5. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)       
  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 4      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1 60      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน 

4 
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 

      

1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

10      

2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 

10      

3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพ่ือน
ร่วมงาน 

5      

4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน 

5      

5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 5      
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ

หรือองค์กรวิชาชีพ 
5      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 40      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน 

4 
 

รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน 

 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 

 
1. จุดเด่น   
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ข้อคิดเห็น   
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 

892

892



สรุป 
ก.ค.ศ. (บก. 2/1) 

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ  
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .......................................... ................................. 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ........................................... 
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ 

 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา   
(60 คะแนน) 

      

1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)       
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา 
4      

1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 

4      

1.3 ความสามารถในการด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4      

1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4      

1.5 ความสามารถในการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

 2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)       
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ 4      
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
4      

2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4      

2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4      

3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)       
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4      

3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4      

3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 4      
 4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)       
 4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
4      

 4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

4      

 5. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)       
  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 4      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1 60      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน 

4 
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 

      

1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

10      

2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 

10      

3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพ่ือน
ร่วมงาน 

5      

4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน 

5      

5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 5      
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ

หรือองค์กรวิชาชีพ 
5      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 40      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน 

4 
 

รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน 

 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 

 
1. จุดเด่น   
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ข้อคิดเห็น   
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัตงิาน 
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด 

 
 

การประเมินด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

 

1. องค์ประกอบการประเมิน   
     การประเมินด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน   ประกอบด้วย  

2  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม 60 คะแนน   

มีรายการประเมิน  4  รายการ ดังนี้ 
 1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน หรือผู้รับบริการ  (15 คะแนน)   
 2) ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา  (15 คะแนน)   
 3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน  (15  คะแนน)   
  4) ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม (15 คะแนน)   

    ส่วนที่  2 ผลงานทางวิชาการ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  3 รายการ ดังนี้ 
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20  คะแนน)   
 -  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 -  การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง 
    ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 

-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2)  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  (20  คะแนน) 

-  ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ครู  บคุลากรทางการศึกษา  การจัดการศึกษา          
  หน่วยงานการศึกษาและชุมชน  

-  ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
 

2.  เกณฑ์การตัดสิน 
2.1 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา

คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้     

   

วิทยฐานะ 
ผลการประเมินด้านที่ 3 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน 
ช านาญการพิเศษ   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
เชี่ยวชาญ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
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2.2 การปรับปรุงด้านที่ 3 
 กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 และคณะกรรมการ มีความเห็นว่า  

ผลการปฏิบัติงานอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ จะต้องมีผลการประเมินจากกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน  
ผ่านเกณฑท์ั้งในส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย   

การปรับปรุงด้านที่ 3 สามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 6 เดือน  เมื่อปรับปรุงแล้วหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับการประเมิน 
ยังปรับปรุงไม่ครบถว้นตามข้อสังเกต อาจให้ปรับปรุงได้อีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา  3 เดือน   

3. วิธีการประเมิน 
  3.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ควบคู่กับกรอบการประเมิน 
ด้านที่ 3   

3.2 ให้กรรมการพิจารณาข้อมูลส่วนที่ 1 คือผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการ
จัดการศึกษา จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ผู้ขอรับการประเมิน
รายงาน และอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  ส าหรับการประเมินส่วนที่ 2 พิจารณาจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ ของแต่ละวิทยฐานะ ทั้งนี้การประเมิน 
ในส่วนที่ 1 และ 2 นี้ อาจให้ผู้ขอรับการประเมินตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 

3.3 การประเมินด้านที่ 3 ให้กรรมการแต่ละคนประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่ก าหนด 
แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตในแบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ให้ชัดเจน 
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แบบประเมินด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 ชื่อ...............................................................................นามสกุล................................... .................................. 

ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .................................................................... 
สังกัด...........................................................รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................ขั้น ...............................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ............................................................................... 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(60 คะแนน) 

   

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน  
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม 

15 
15 
15 
15 

 

รวมคะแนนผลการพัฒนาคุณภาพฯ    
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน) 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.2 การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนา 

การจัดการศึกษา ทีแ่สดงถึงความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  

การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน 
2.2 ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 

 
20 
 
 
 
 

20 
 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ    
คะแนนรวม    

 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(............................................................) 

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

ก.ค.ศ. (บก. 3) 
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ราย (นาย นาง นางสาว) .................................................................. 

 
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(............................................................) 

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

900

900



901

901



902

902



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
 
 
 ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับมาตรา 39 ก าหนดให้ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้น 
ของต าแหน่ง 

ดังนั้น เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษของต าแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.ศ. จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน

บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ก่อนยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ

บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)  
ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน 
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
การน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน  
และสังคม จ านวน 1 เล่ม 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา 
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่  3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร 
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  

ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง 
หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมี 
ระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า  
โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได ้และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ครั้งที ่1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน  
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5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ. หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับค าขอและเอกสาร
ครบถ้วน  

กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ 

พบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ 
มีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ พร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

    กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ 
ด้านที่ 3  จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ  
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
    ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือ 
มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 
จ านวน 3 คน 

4. การประเมิน  
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ 

การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย  

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง 
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมติให้ 
ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

  ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3 

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้ 

4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

4.6 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

4.7 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

5. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
กรณี ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมิน

ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
ได้รับค าขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
 
  

ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ  
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับมาตรา 39 ก าหนดให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้นของต าแหน่ง 
 ดังนั้น เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของต าแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน

บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ก่อนยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ

บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)  
ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
การน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม จ านวน 1 เล่ม 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็น งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา 
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร 
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ  
ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือมีระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน  
จ านวน 3 คน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  

กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง  ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2  
ไม่เกิน 3 เดือน  
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5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อน
วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน  

กรณีท่ีมีการปรับปรุงด้านที ่3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ  

พบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ 
มีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ พร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที ่3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ.  
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ  
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และส่งส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการต่อไป  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
    ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธาน

กรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
เทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือมีระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่า
เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 

4. การประเมิน  
    4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ 

การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย  

    4.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ  

           เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

   4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ แจ้งมติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ  

         เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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 ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3 

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้ 

4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

4.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด  
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

 4.7 กรณ ีก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด  
เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

5. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
    กรณ ีก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ

ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือน
ต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ คศ. 4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น 
และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ได้รับค าขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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ก.ค.ศ. (บก.) 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา  

ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ขอมีวิทยฐานะ........................................... 
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ.......................................................................... นามสกุล......................................................................... 
อายุ ................... ปี  อายุราชการ ..................... ป ี
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่่ากว่าปริญญาตรี.......................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................. 
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............. ............... 
3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี........................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา............................. 
ต่าแหน่ง.............................................................................. ต่าแหน่งเลขท่ี............................................ 
สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................อ่าเภอ/เขต............................................ 
ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................ส่วนราชการ.............................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในต่าแหน่ง..........................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .......... 
2.2 เคยด่ารงต่าแหน่งที่ส่าคัญ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี ต าแหน ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

    
    
    
    
    
    

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดอืน............................พ.ศ. ................... 
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ................... 

2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

สิ่งท่ีส งมาด้วย 3 
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3. การปฏิบัติงานในปีท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

1)   ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา 
2)   ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนบางส่วน ดังนี้ 

งานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ 
ตั้งแต วันที่/เดือน/พ.ศ. 
ถึงวันที่ /เดือน/พ.ศ. 

จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

    
    
    

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

4. ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวบ

เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
4.1 การมีวินัย  

1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม  

(ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

2) การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน และผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นแบบอย่างท่ีดี) 

3) การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส่าเร็จและ

อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง) 
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4) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)         

5) การรักษาความสามัคคี มีน้่าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้่าใจ เสียสละ ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ

ประสบความส่าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ) 
4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย างท่ีดี 

1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

(ให้อธิบายการปฏิบัติงานทีป่ระสบความส่าเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และน่าไป
พัฒนาผู้อ่ืนได้) 

2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน) 
3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อื่น) 

4) การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม 
(ให้ระบุจ่านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม) 

4.3 การด ารงชีวิตอย างเหมาะสม 
1) การด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)       

2) การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น่า รณรงค์ 

เสริมสร้างผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง) 
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3) การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการได้ถูกต้อง

เหมาะสม และพัฒนาผู้อ่ืนในเรื่องดังกล่าวได้) 
4) การด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและต่าแหน่งหน้าที่ 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ต่าแหน่งหน้าที ่การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน)        

5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด่ารงชีวิต

เป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน) 
4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

1) การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การน่ามาปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย ) 

2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ 
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในวิชาชีพจนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 
3) การมีบทบาทเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วม รณรงค์
เสริมสร้างผู้อ่ืน)         

5) การเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกท่ีดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย) 
4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่ง
ตอบแทน  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)      
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2) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอ 
เท่าเทียมกัน 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย)      

3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่   
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน

ในหน้าที่จนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ )      
4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพการได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอ่ืน)   
5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนส่าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่อง) 
5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ 

(ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 

6. ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ให้รายงาน ดังนี้ 
ส วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ให้รายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม จ่านวน 1 เล่ม 

ส วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จ่านวน ......................... เรื่อง ดังนี้ 

1. ชื่อผลงาน......................................................................................................................... 
2. ชื่อผลงาน..................................................... .................................................................... 

2. ลักษณะการจัดท่า 
 จัดท่าแต่ผู้เดียวจ่านวน ................... เรื่อง ได้แก่ ...................................................... 
 จัดท่าร่วมกับผู้อ่ืนในรูปคณะท่างานหรือกลุ่มจ่านวน .................... เรื่อง 

ได้แก่............................................................................... ................................................ 
 
 

915

915



- 6 - 
 
7. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพ่ือก่าหนดต่าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

หรือใหม้ีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
 มี     

ชื่อผลงาน............................................................... ......................................................... 
ใช้ในการขอต่าแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 

 ไม่มี 

8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  

 มี     
ชื่อวิทยานิพนธ์................................................................................... ............................. 

 ไม่มี 

ขอรับรองว าข้อมูลดังกล าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
(.....................................................) 

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

 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
(.....................................................) 

ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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การตรวจสอบของส วนราชการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว 
 มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด 
 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................................................  

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

(.....................................................) 
ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
 
 
(ลงช่ือ).................................................................... 

(.....................................................) 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 1   
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด 
 

 
การประเมินด้านที่  1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีองค์ประกอบการประเมิน  เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
1. องค์ประกอบการประเมิน 
    การประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จ านวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตอนที่ 1  การมีวินัย ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ตอนที่ 2   การประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี (20  คะแนน) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี ้ 
ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี ้

2. เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4   

ระดับ 3 ระดับ 2  และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

 

3.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
 

4. วิธีการประเมิน 
      4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 1 (บก.1) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้าน
ที่ 1  ทั้งนี้  แบบประเมินดังกล่าว ใช้ประเมินได้ทุกต าแหน่งและทุกวิทยฐานะ 
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4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร 
หลักฐาน  แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม  เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  
หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามพฤติกรรมและหรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวงกลมรอบตัว
เลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย  และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อน
พฤติกรรมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก 
การประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. (บก.1) แล้วน าระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึกและคิดค่าคะแนนลงในตาราง
ท้ายแบบ ก.ค.ศ. บก.1 พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
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กรอบการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ตอนที่ 1 การมีวินัย 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

1. การมีวินัย (20 คะแนน) 1.1  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและ 
       ถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
       ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
       อันดีงามของสังคม (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ   
              กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และ  
               แบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี   
              และเป็นผู้น าในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 
              ในด้านนี้     
ระดับ  3  มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ        
             กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
               อันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและมี 
              ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ 2   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  

กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างท่ีดี  

ระดับ 1   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ    
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ  
แผนอันดีงามของสังคม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-   ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา   
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
    ว่าผู้ขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 
    ของตนเองได้ในระดับใด   
-   หลักฐานที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ  
     และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
     ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม 
     ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/  
     ค าสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.2  การรักษาและเสริมสร้างวินัย 
 ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 แบบแผนของทางราชการ 

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
              หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
              ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
              และมีส่วนร่วมเสรมิสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 
              มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 
ระดับ 3   รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
             หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย   
              ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ  
              มีส่วนร่วมเสริมสรา้งวินัยแก่ผู้อ่ืน      
ระดับ  2  รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
              หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
              ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   
ระดับ 1   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  

 

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

 1.3  การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา  
       ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน 
       อย่างต่อเนื่อง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ     
            มอบหมายได้ส าเร็จ และอุทิศเวลาอย่าง  
             ต่อเนื่อง     
ระดับ 3   ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
            มอบหมายได้ส าเร็จ และอุทิศเวลา                        
ระดับ 2  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
            มอบหมาย     
ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกติ                         
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
 -  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
 - หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/ 

 การเข้าร่วมประชุมฯ 
- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการได้รับ   
   มอบหมายภารกิจที่ต้องอุทิศเวลา และผลงาน 
   จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม 
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ 
   ร่วมกิจกรรมในวันหยุด                 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.4  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
       ในการปฏิบัติหน้าที่ 
       การรักษาผลประโยชน์ 
       ของทางราชการ   
       และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
       (4 คะแนน) 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้  
-   หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต  
    การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
    และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจ   
       เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน   
       องค์กร และชุมชน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
                ได้อย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ   
                จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
                หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง          
  ระดับ 3   มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
               ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
 ระดับ 2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ 
               ประสบความส าเร็จ 
  ระดับ 1   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
    หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ                    
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การท างาน  
   ร่วมกันในชุมชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

2. การประพฤติปฏิบัติตน   
     เป็นแบบอย่างที่ดี  
     (20 คะแนน) 

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

ระดับ 4   ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ  
  และมีผลงานปรากฏชัดเจน และน าไป 
  เป็นต้นแบบพัฒนาผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 3   ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ  
  และมีผลงานปรากฏชัดเจน   

ระดับ  2  ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ มีหลักฐาน  
  ที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับ   

ระดับ 1   ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ           
   คณะกรรมการสถานศึกษา         

  -   เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
      ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก 
      ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
      และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  เช่น    
    ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรบัรอง และ 
    ค าสั่งต่าง ๆ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม   
       จริยธรรม  มีความศรัทธา  
       และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
        (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง  
ที่ดไีด้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

 ระดับ 3  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง  
ที่ดไีด้รับการยกย่อง ชมเชย  

ระดับ 2   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
เป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับ 1   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้  
-  หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ยึดมั่น 
    ในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและ 
    ปฏิบัติตนตาม ศาสนา และมีส่วนร่วม 
    เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน    
    เช่น โครงการ/กิจกรรม/ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย  ฯลฯ 
-  ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  
      ยืนหยัด กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
      เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา *  
   ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม 
   ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 
   และชอบด้วยกฎหมาย 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
   การเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระท า  
   ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย    
    เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/   
    รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ      
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมือง (4 คะแนน) 

ระดับ  4  ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
             มีส่ วนร่ วมส่ ง เสริม  สนับสนุนกิจกรรม 
             ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง 
             ทางการเมืองและการวางรากฐาน 
             ระบอบประชาธิปไตย       
ระดับ  3   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
              มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่  
               เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัว 
               เป็นกลางทางการเมือง                          
ระดับ  2   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
              และส่งเสริม สนับสนุน  กิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
              กับการเลือกตั้ง 
ระดับ  1   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  *  
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/

หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใช้สิทธิ  ฯลฯ              

- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

                 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์  
     วัฒนธรรมไทย  
     และสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน) 

 
 ระดับ 4    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
               วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวนมากกว่า 8  กิจกรรม             
  ระดับ 3   จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
               วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวน 7-8 กิจกรรม                  
  ระดับ 2    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์       
                วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม   
                จ านวน 5-6 กิจกรรม                  
  ระดับ 1    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
                วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวน 3-4 กิจกรรม 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

   -  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ภาพถ่ายในการร่วม    
      กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
      เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ฯลฯ          
   -  ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  การประหยัดพลังงาน 
      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ 
      วัฒนธรรมไทย   กิจกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

3.  การด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 การด ารงชีวิตตามแนวทาง 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
             การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
             6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป                  
 ระดับ 3   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง  
              การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
              5 พฤติกรรม/กิจกรรม                              
ระดับ 2   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
            การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
              4 พฤติกรรม/กิจกรรม             
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
              การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
              มาใช้ 3 พฤติกรรม/กิจกรรม  
                

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษ์พยาน /ภาพถ่าย  

ส าเนาบัญชีเงินฝาก เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน   
การปลูกพืชผักสวนครัว การแต่งกาย  
การประหยัด มัธยัสถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย
ตามบัญชีสูงกว่ารายรับ ฯลฯ                             

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.2  การละเว้นอบายมุขและ 
       สิ่งเสพติด  (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น า      
             รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 
             อย่างต่อเนื่อง   
ระดับ 3   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น า 
             ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ 2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม  
             ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้                                        
ระดับ 1   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น 
             อบายมุขและสิ่งเสพติด          

 
 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล    
     เช่น 
      -  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
         คณะกรรมการสถานศึกษา * 
      -  เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม 
         การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและ 
         เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น ารณรงค์           
         เสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 
      -  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.  สัมภาษณ์ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

931

931



- 13 - 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและของทางราชการ  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม   
            และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน 
            เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง                     
ระดับ 3  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม  
            เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ  
            ให้ค าแนะน าผู้อื่น                            
 ระดับ 2  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง  
             เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ     
 ระดับ 1  ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง        

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

 -  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หรือให้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
และข้อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่างถูกต้อง 
เช่น การรักษาความลับของทางราชการ  
การรักษาความลับของศิษย์ การไม่ใช้ข้อมูล 
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน  การเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่บิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา  
ให้ทุนการศึกษา  เลื่อนวิทยฐานะ/ต าแหน่ง  
การสอบแข่งขัน  การคัดเลือก  เป็นต้น ให้ทราบ
ล่วงหน้าทั่วกันตามที่กฎหมายก าหนด     

 - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

  3.4  การด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
        เหมาะสมกับสถานภาพและ  
        ต าแหน่งหน้าที่ (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4    ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ  
             สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ ได้รับ 
             การยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม     
             เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 
 ระดับ 3   ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ 
              สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และ 
              มีส่วนร่วมเสริมสรา้งพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้  
 ระดับ 2   ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ 
              สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 
ระดับ 1    ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
              ต าแหน่งหน้าที่   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา         
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร   ฯลฯ  
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-   ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน  ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

933

933



- 15 - 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.5  การประหยัด มัธยัสถ์  อดออม 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
             กิจกรรมขึ้นไป มีผลต่อการด ารงชีวิต  
             เป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง  ชมเชย  
             และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน   
             ในด้านนี้    
ระดับ 3   มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
             มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน   
             และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 
             ในด้านนี้    
ระดับ 2   มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
             และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน  
ระดับ 1   มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร  ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-  ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

4.  ความรักและศรัทธา 
     ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุน 
       หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ 
       และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
              และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
              รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้   
ระดับ 3   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
              และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              และได้รับการยกย่อง ชมเชย                  
 ระดับ 2   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี     
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
              และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี    
             เข้าร่วมกิจกรรม 2  กิจกรรม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ    
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/

รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

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

        

ระดับ 4   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ 
             จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้  
ระดับ 3   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ 
             จนส าเร็จ      
ระดับ 2   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ                         
ระดับ 1   มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม   
             สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
             ในการพัฒนางานในวิชาชีพ        
 
  

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

 4.3 การมีบทบาทเป็นผู้น า 
       ทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับจังหวัด/ 
             เขตพ้ืนที่การศึกษา และมีส่วนร่วม 
             ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ 
             แก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏ 
ระดับ 3   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับจังหวัด/ 
             เขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีส่วนร่วม 
             ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ 
             แก่ผู้อื่น            
ระดับ 2  มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 

          ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับ 1   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
             ในระดับสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-   ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
   รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตรฯ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.4  การรักษาชื่อเสียง  
 ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  
             อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี  เป็นที่ยอมรับและ  
              มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น 
              ในด้านนี้     
 ระดับ 3  จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
             อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี    
ระดับ 2   จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม    
             อย่างต่อเนื่อง     
 ระดับ 1  จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/  
   รางวัล/เกียรติบัตร    ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม  ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.5  การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี    
       แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
แก่ผู้เรียน  ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่   
ปรากฏและได้รับการยกย่อง ชมเชย 

ระดับ 3   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
             แก่ผู้เรียน ชุมชน สงัคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
ระดับ 2   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
             แก่ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม        
 ระดับ 1  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม  สนับสนุน  
             การปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม 
              ตั้งแต่ 3-4  ครั้ง/กิจกรรม 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
 หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
 เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ 

-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-   ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้   
       หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
       โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง  
       หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน) 

ระดับ 4   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
             การแสวงหาความรู้  โดยไม่บิดเบือน      
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน  เกิดผลดี  
             ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
             โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ 3   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
             การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน   
             ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องานใน

หน้าที่และได้รับการยกย่อง 
ระดับ 2   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
             การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน      
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
             ต่องานในหน้าที่          
ระดับ 1   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม     
             การแสวงหาความรู้  โดยไม่บิดเบือน    
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน          

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

 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน  
     และผู้รับบริการเต็มความสามารถ  
     ตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ 
     เท่าเทียมกัน (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จ านวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/โครงการ/  
              กิจกรรม  ขึ้นไป        
 ระดับ 3   จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม                               
ระดับ 2   จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม             
ระดับ 1   จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม 
                                    

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  บันทึกการด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น 
    การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยี่ยมบ้าน/ 
    การให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่  ฯลฯ     
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม    
       สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่  
        นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
       ในหน้าที ่ (4 คะแนน) 

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

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

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
       ของวิชาชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
       ของวิชาชีพ (4 คะแนน) 

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

 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับ 
    การยกย่องจากคุรุสภา/องค์กรหน่วยงาน  
    ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ  
    กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ 
            แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ   
            จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
            และได้รับการยกย่อง  
 ระดับ 3  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ  
             จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม                    
 ระดับ 2  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท  และเสียสละ 
 ระดับ 1  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวม   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

  -  เอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
   หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯ ลฯ     
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น  การปลูกป่า 
   เป็นอาสาสมัครในงานสาธารณะ   ฯลฯ    
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 หมายเหตุ        * คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเป็นคณะกรรมการอ่ืนตามสังกัด  

                                                                                                                 ของผูข้อรับการประเมิน  แลว้แต่กรณี  เชน่ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                                                                                                      คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

                                                                                                      จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 
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ก.ค.ศ. (บก. 1) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ทุกสังกัด 
 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .......................................... ................................. 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ........................................... 
 

ตอนที่ 1  การมีวินัย (20 คะแนน)    
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.1 การมีวินัย 
ในตนเอง 
ยอมรับและ 
ถือปฏิบัติตาม 
กฎ กติกา 
มารยาท 
ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอัน
ดีงามของสังคม
(4 คะแนน) 

 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าใน 
การเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม  
ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 วินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี   

1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.2 การรักษาและ 
เสริมสร้างวินัย  
ในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 
การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ 
(4 คะแนน) 

 4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 

3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 

2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
1.3 การตรงต่อเวลา  

การอุทิศเวลา  
ให้แก่ทาง
ราชการ และ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
(4 คะแนน) 
 

 4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 
อย่างต่อเนื่อง 

3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 

2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย     

1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.4 ความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การ
รักษาผลประโยชน์ 
ของทางราชการ
และไม่มี
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับ 
การยกย่อง ชมเชย 

3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ   

2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1 ไม่เคยถูกลงโทษ 

1.5 การรักษา 
ความสามัคคี 
มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
องค์กร และ
ชุมชน 
(4 คะแนน) 

 4 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง 

3 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 

2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส าเร็จ 

1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.1 ความอุตสาหะ  
ขยัน อดทน    
มุ่งม่ันและ  
รับผิดชอบต่อ  
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
โดยยึดหลัก  
ประหยัด คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 
และน าไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้ 

3 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ 
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 

2 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  
มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ 

1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 

2.2 การยึดมั่น 
ในคุณธรรม   
จริยธรรม   
มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก  
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย 

2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี 

1 ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.3 การยึดมั่น 
ในหลักนิติธรรม  
ยืนหยัด  กระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม 
และชอบด้วย  
กฎหมาย 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
และได้รับการยกย่อง ชมเชย  

2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม  
1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณี 

ถูกลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน 
ในด้านนี้  

2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตย  
อันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
และวางตัวเป็น
กลาง 
ทางการเมือง 
(4 คะแนน) 

 4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม  
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกตั้งวางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย    

3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง            

1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.5 การมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทย 
และสิ่งแวดล้อม 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนมากกว่า 8  กิจกรรม 

3 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 7-8 กิจกรรม   

2 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 5-6 กิจกรรม   

1 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 3-4 กิจกรรม 

 
ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.1 การด ารงชีวิต  
ตามแนวทาง 
หลักปรัชญา   
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6 พฤติกรรม/กิจกรรมข้ึนไป 

3 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
5 พฤติกรรม/กิจกรรม  

2 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
4 พฤติกรรม/กิจกรรม 

1 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
3 พฤติกรรม/กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.2 การละเว้น
อบายมุข 
และสิ่งเสพติด 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น ารณรงค์และเสริมสร้าง 
ผู้อื่นในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น าในการรณรงค์และ  
เสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 

3.3 การใช้หรือ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและ 
ของทางราชการ 
ให้เป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง  
(4 คะแนน) 

 4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้อ่ืนจนได้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง     

3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ 
ให้ค าแนะน าผู้อ่ืน 

2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง 
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.4 การด ารงตน  
เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี เหมาะสมกับ  
สถานภาพและ 
ต าแหน่งหน้าที่ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่           

1 ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่ 

3.5 การประหยัด   
มัธยัสถ์ อดออม 
(4 คะแนน) 

 4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการด ารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏได้รับการยกย่อง ชมเชย  
และมีส่วนร่วมรณรงค์ และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน 
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน    

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

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.1 การเป็นสมาชิกท่ี
ดี สนับสนุนหรือ
ร่วม 
กิจกรรมของ
วิชาชีพ 
และทางวิชาการ  
อย่างสร้างสรรค์ 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และได้รับการยกย่อง  ชมเชย 

2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 

1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  

4.2 การศึกษา  
ค้นคว้า ริเริ่ม  
สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ ๆ    
มาใช้พัฒนางาน 
ในวิชาชีพ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในวิชาชีพ จนส าเร็จ และเป็น
ตัวอย่างได้  

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพจนส าเร็จ   

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.3 การมีบทบาท 
เป็นผู้น าทาง
วิชาการในวงการ
วิชาชีพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น   

2 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับสถานศึกษา/ 
กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน 

4.4 การรักษา
ชื่อเสียง ปกป้อง
ศักดิ์ศรี 
แห่งวิชาชีพและ 
การยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 
เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 

3  จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่อง        

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.5 การเสริมสร้าง 
ปลูกจิตส านึกที่ดี 
แก่ผู้เรียน ชุมชน  
สังคม  
(4 คะแนน) 

 4 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่อง 
ชมเชย 

3 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏ 

2 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม 

1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน 
การปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 
สังคม ตั้งแต่ 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.1 การเอาใจใส่  
ถ่ายทอดความรู้ 
หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ 
โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบังหวัง 
สิ่งตอบแทน 
(4 คะแนน) 

 4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน  เกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 

3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง  

2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ 

1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 

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

 4 จ านวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป 

3 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.3 การศึกษา 
ค้นคว้า  
ริเริ่ม สร้างสรรค์  
ความรู้ใหม่   
นวัตกรรม 
ในการพัฒนา 
งานในหน้าที่   
(4 คะแนน) 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้        

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่  นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จ     

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในหน้าที่  

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

 4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
องค์กรภายนอก หน่วยงานอ่ืน  
หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  

1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.5 การมีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ    
และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 
(4 คะแนน) 

 4 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และได้รับการยกย่อง 

3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 

1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวม   

 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ และคะแนนรวม  
 

รายการประเมิน 
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

คะแนน
รวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5 

ตอนที่ 1 การมีวินัย       
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดี 
      

ตอนที่ 3 การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม       
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ       
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       

คะแนนรวม  
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บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
1. จุดเด่น   
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

2. จุดที่ควรพัฒนา   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

3. ข้อคิดเห็น   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ความเห็น  ผ่านการประเมิน   

 ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .......................................................... ....................................... 
 ไม่ผ่านการประเมิน 

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา สังกัด กศน. 

 
 

การประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ มีองค์ประกอบการประเมินเกณฑ์การให้
คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมิน   
การประเมินด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  

ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่  1  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม   

60  คะแนน  มีรายการประเมิน  5  รายการ จ านวน  15  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
1) การบริหารงานทั่วไป  (20  คะแนน)  มีจ านวน  5  ตัวบ่งชี ้
2) การพัฒนาด้านวิชาการ (16  คะแนน) มีจ านวน  4  ตัวบ่งชี้ 
3) การบริหารงานบุคคล  (12  คะแนน)  มีจ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 

 4)    การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8  คะแนน)  มีจ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
5) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)  มีจ านวน  1  ตัวบ่งชี้ 

 ส่วนที่  2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  1 รายการ  คือ การพัฒนาตนเอง  มีจ านวน  
6 ตัวบ่งชี้   

2. เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ  4  ระดับ  คือ ระดับ  4  ระดับ  3  

ระดับ  2  และระดับ  1  ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนเต็ม 4) (คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) 
4 4 5.00 10.00 
3 3 3.75 7.50 
2 2 2.50 5.00 
1 1 1.25 2.50 

 
3.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 2  ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 
1) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
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4. วิธีการประเมิน 
  4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/2) ควบคู่กับกรอบ 
การประเมินด้านที่ 2    

4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร 
หลักฐาน  แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูล
จากผู้ขอรับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ  และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจให้คะแนน  
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย  และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/2) แล้วน าระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ บันทึก
และคิดค่าคะแนนลงในแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. สรุป (บก.2/2) พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน  รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไว้ด้วย 
  5. กรณีการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 2 ประเมินส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัด
การศึกษา (คะแนนเต็ม 60 คะแนน ) ให้ประเมินเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเท่านั้น  ได้แก่  
การบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สิน และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเดียว ให้ก าหนดคะแนนเต็ม
เป็น 60 คะแนน แต่หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้ปรับค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละงาน
ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
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กรอบการประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 

ด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน) 
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน) 
1. การบริหาร 

งานทั่วไป  
(20 คะแนน) 

 

1.1 ความสามารถ 
ในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลายช่องทาง 

ระดับ 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ระดับ 2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว   

ระดับ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยง การใช้ข้อมูลได้ทั้งภายใน
หน่วยงาน 

- ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

2. สุ่มสืบค้นข้อมูล 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.2 ความสามารถในการ 

วางแผนการพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีในการบริหาร
จัดการการศึกษา
ครอบคลุมภารกิจของ
องค์กรและสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้นวัตกรรม
เพ่ือการวางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  เพ่ือการ
วางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย 
ทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  
เพ่ือการวางแผน ครอบคลุมภารกิจ โดยการมีส่วนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  
เพ่ือการวางแผน 

 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- แผนกลยุทธ์ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดท าแผน 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.3 ความสามารถในการ

ด าเนินการน าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ระดับ 3 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ระดับ 2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ระดับ 1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

- สรุปรายงาน กิจกรรม โครงการที่ปฏิบัติ 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม       

โครงการต่าง ๆ 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.4 ความสามารถในการ

ประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม 
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
(4 คะแนน) 

การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  
มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

(1) ด้านงบประมาณ  
(2) ด้านบุคลากร  
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
(4) ด้านสื่อ นวัตกรรม และหรือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้   
(6) อ่ืน ๆ 

 
ระดับ 4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
ระดับ 3 ท าได้ 3 ข้อ 
 
ระดับ 2 ท าได้ 2 ข้อ 
 
ระดับ 1 ท าได้ 1 ข้อ 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 

- นโยบาย โครงการ กิจกรรม ในการ
ประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น 
ค าสั่ง รายงานการประชุม ภาพถ่าย 
หนังสือเชิญประชุม หรือสิ่งที่ได้รับการ
สนับสนุน 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.5 ความสามารถในการก ากับ 

ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการ
ปฏิบัติตามแผนงานของ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/      
กรุงเทพมหานคร  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด และน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัดและน าผลมาพัฒนา 

ระดับ 2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด 

ระดับ 1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศ 

- เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ ตรวจสอบ
ติดตามฯ 

- ค าสั่งมอบหมายภารกิจในการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามฯ 

- สรุปผล การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ 

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการ
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามฯ มาใช้ในการ
พัฒนา 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
2. การพัฒนา

ด้านวิชาการ 
(16 คะแนน) 

2.1 ความสามารถในการพัฒนา 
ด้านวิชาการ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  มีการส่งเสริมงานวิจัย
และน าผลการวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้ 
อย่างเป็นระบบ มีการน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการมีการส่งเสริมงานวิจัย 
และน าผลการวิจัยมาใช้  แผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  มีการส่งเสริมงานวิจัย
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ 
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการน าไปใช้ 

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  แผนพัฒนางาน วิชาการ 
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และจัดการความรู้ 
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น      

- ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 

- แผนพัฒนางานวิชาการ 

- ผังการจัดระบบเครือข่ายทางวิชาการ 

- แผนการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

- งานวิจัย 

- รายงานการน าผลงานวิจัยมาใช้    

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น 

รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานวิชาการ 
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2.2 ความสามารถ 

ในการส่งเสริม การใช้ 
และพัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอน  
(4 คะแนน) 
 

  
  
  
  

ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
มีการน าไปใช้ มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

มีการน าไปใช้ และมีการประเมินการใช้หลักสูตร 
 
ระดับ 2  มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

และมีการน าหลักสูตรไปใช้  
 
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล   
เช่น      

- แผนพัฒนางานวิชาการ 

- แผนพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

- สรุปรายงานผล ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการใช้หลักสูตร 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น

ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน เป็นต้น 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 2.3 ความสามารถในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีการจัดศูนย์บริการ 
สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และมี website  
ทางด้านวิชาการท่ีใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล   
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง และมีการจัดศูนย์บริการ    
สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 

ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนพัฒนางานวิชาการ 

- ข้อมูลศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 

2.4 ความสามารถในการจัดการ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมาย ให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง 
เปิดเผยต่อสาธารณชน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง 
และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูลเช่น 

- แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

- รายงานการพัฒนาตนเองของ
สถานศึกษา 

- รายงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบ 
คุณภาพสถานศึกษา      

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อ 
สาธารณชน 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าผลมาใช้  
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
  ระดับ 2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง 

ระดับ 1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ มีการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
3. การบริหารงาน 

บุคคล 
(12 คะแนน) 

3.1 ความสามารถในการ 
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
บุคลากรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหาบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคลากรที่ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานศึกษาและส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส  
เป็นธรรม  

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ   
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานศึกษา และส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร  และมีความถูกต้อง 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้งบุคลากร 

 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล   
เช่น  

- ฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับบุคลากร 

- แผนอัตราก าลังบุคลากร 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ 
คณะท างานที่เก่ียวข้องกับการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร 

- ข้อมูลความต้องการบุคลากรของ
สถานศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น  

เจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นต้น 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3.2 ความสามารถ 

ในการพัฒนาบุคลากร 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ   
(4 คะแนน) 
 

  

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสาน 
การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน  
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการ  
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสาน 
การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนา การวางแผน  และมีกระบวนการ พัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ  

ระดับ 1  มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพ่ือน าไปใช้ 
ในการพัฒนา การวางแผน  และมีกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น  

- ข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนา 
ของบุคลากร 

- แผนการพัฒนาบุคลากร 

- การวางระบบเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3.3 ความสามารถ 

ในการเสริมสร้างขวัญ 
และก าลังใจ  
(4 คะแนน) 

  
  
  
  

มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ   
(4) มีการให้รางวัล บ าเหน็จความชอบ  
(5) ให้การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ  

 
ระดับ 4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
 
ระดับ 3 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
ระดับ 2 ท าได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
 
ระดับ 1 ท าได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น 

- แผนการพัฒนาบุคลากร 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน 

- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการได้รับรางวัล 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความดี
ความชอบ 

- กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากร 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
3. การบริหาร 

งบประมาณ  
การเงินและ  
(8คะแนน) 

  

4.1 ความสามารถ 
ในการบริหารการเงิน 
และงบประมาณ 
ให้มีประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

  
  

ระดับ 4 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร 
จัดการงบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ  
มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ มีการท ารายงาน 
ทางการเงิน เป็นปัจจุบันและมีระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร 
จัดการงบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ       
มีการท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน 

ระดับ 2 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร 
จัดการงบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ  
และมีระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 1 มีแผนบริหารงบประมาณ การจัดระบบบริหาร 
จัดการงบประมาณ และมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล  
เช่น 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แผนบริหารงบประมาณ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ 

- รายงานการก ากับ ติดตาม  

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

- รายงานการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 4.2 ความสามารถ 

ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  
(4 คะแนน) 

  

ระดับ 4 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ ตรงกับความต้องการ และความจ าเป็น  
มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีมีการจ าหน่ายพัสดุ  
และมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง   

ระดับ 3  มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า 
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ  มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ  และมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล  
เช่น 

- ทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บัญชีวัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น 

- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา 
พัสดุ 

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

- หลักฐานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

5. งานอ่ืนที่
ได้รับ
มอบหมาย  
(4 คะแนน) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับดียิ่ง 

 
ระดับ 3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับดี 
 
ระดับ 2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับปานกลาง 
 
ระดับ 1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับพอใช้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล
เช่น 

- ค าสั่ง หนังสือราชการ 

- ร่องรอยการปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฏ  

- เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 
การพัฒนาตนเอง 
(40 คะแนน) 

1. มีการศึกษาหาความรู้ 
ด้วยตนเองด้วยการ 
เข้าประชุม อบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติม
หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
(10 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี 

ระดับ 3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ปี 

ระดับ 2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ
วิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี  

ระดับ 1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆน้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล     
เช่น 

- หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาด้วยตนเอง 

- หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพ่ิมเติม  
หนังสือแจ้งเข้าประชุม อบรม สัมมนา 
เกียรติบัตร วุฒิบัตรฯ 

- โครงการ ก าหนดการ ปฏิทินการประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ ์สอบถามผู้รับการประเมิน 

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2. มีการรวบรวมและประมวล

ความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 
(10 คะแนน) 

ระดับ 4  มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ 
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 4 เรื่อง 

ระดับ 3  มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 3 เรื่อง 

ระดับ 2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

ระดับ 1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- ประมวลความรู้ ที่มีการจัดเป็นหมวดหมู่ 

- หลักฐานการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ 
ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

- ผลงานที่เกิดจากการน าองค์ความรู้มาใช้ 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

และ ความคิดเห็นในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน  
(5 คะแนน) 
    

 

ระดับ 4 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

ระดับ 3  เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

ระดับ 2  เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัด และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

ระดับ 1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และพัฒนางาน และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น 
ไปพัฒนางาน 

 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล    
เช่น 

- รายงานการประชุม 

- ข้อเขียนเชิงวิชาการท่ีน าเสนอที่ประชุม 

- สื่อหรือเอกสารประกอบการ 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมินเพ่ือน

ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้

ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน  
(5 คะแนน) 

  

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์   
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิทยุกระจายเสียง   
(4) โทรทัศน์   
(5) website  
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาทางวิชาการ   
(7) อ่ืน ๆ 

 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
 
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 
 
ระดับ 1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ 
  
  
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล     
เช่น 

- เอกสารเผยแพร่ 

- บทวิทยุ โทรทัศน์ 

- เทป หรือ CD บันทึกภาพ บันทึกเสียง
เผยแพร่องค์ความรู้ 

- Website 

- หนังสือเชิญเป็นวิทยากรหรือหนังสือ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน 

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด

หรือหน่วยงานอื่น   
(5 คะแนน) 

ผู้ขอรับการประเมินหรือหน่วยงานของผู้รับการประเมินได้รับรางวัล 
ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัล
จากหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 
ระดับ 4 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 รายการ 
 
ระดับ 3 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวน 3 รายการ 
 
ระดับ 2 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวน 2 รายการ 
 
ระดับ 1 ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จ านวน น้อยกว่า 2 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- เกียรติบัตร 

- โล่รางวัล 

- หนังสือชมเชย  

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน  

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 6. การเป็นสมาชิกหรือ 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือองค์กร
วิชาชีพ   
(5 คะแนน) 

  

ระดับ 4 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
โดยเป็นกรรมการ หรือคณะท างาน ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน 
โดยเป็นที่ยอมรับ  

ระดับ 3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
โดยเป็นคณะท างาน ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

ระดับ 2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงาน 

ระดับ 1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- เอกสารหลักฐานการแสดงเป็นสมาชิก 

- เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ชิ้นงาน/ผลงาน 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน  

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ก.ค.ศ. (บก. 2/2) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สังกัดส านักงาน กศน. 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน ...........................................................................  
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 1  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา  (60 คะแนน) 
1. การบริหารงานทั่วไป 
(20 คะแนน) 

1.1 ความสามารถ 
ในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา  
(4 คะแนน) 

  
 
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ

เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน  
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และหลายช่องทาง  

3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน 
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ 

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

 

 4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้
นวัตกรรมเพ่ือการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  
เพ่ือการวางแผนครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
เพ่ือการวางแผนครอบคลุมภารกิจ  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
เพ่ือการวางแผน  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.3 ความสามารถ 
ในการด าเนินการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(4 คะแนน) 

 4 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ  
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.4 ความสามารถ 
ในการประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
(4 คะแนน) 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
ใน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยการมี
ส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านงบประมาณ  
(2) ด้านบุคลากร  
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ

เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน 
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้      
(6) อ่ืนๆ 
 

4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ  
3 ท าได้ 3 ข้อ   
2 ท าได้ 2 ข้อ  
1 ท าได้ 1 ข้อ  

1.5 ความสามารถ 
ในการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของ
ส านักงาน  กศน. 
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร 
(4 คะแนน) 

 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด และน าผลมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด และน าผลมาพัฒนา  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด 

1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ 
(16 คะแนน)     

2.1 ความสามารถ 
ในการพัฒนา 
ด้านวิชาการ  
(4 คะแนน) 

  
 
4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  

มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผลการวิจัย
มาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ 
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา  

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  
มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผลการวิจัย
มาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ  
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ   
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
และมีการน าไปใช้ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ 

2.2 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้  
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้  
และมีการประเมินการใช้หลักสูตร 

2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการน า
หลักสูตรไปใช้  

1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.3 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
และมี website ทางด้านวิชาการท่ีใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 

2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.4 ความสามารถ 
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
(4 คะแนน) 

 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ 
ของสถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง และน าผลมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา 

2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา  

3. การบริหารงานบุคคล 
(12 คะแนน) 

3.1 ความสามารถ 
ในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง บุคลากร 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
(4 คะแนน)  

 

  
 
4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 

ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา และ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
และมีความถูกต้อง  

2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตราก าลัง 
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร  
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.2 ความสามารถ 
ในการพัฒนา
บุคลากร 
ให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร  

3 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผน 

2 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.3 ความสามารถในการ
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ (4 คะแนน) 

 

 มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัล 

ในสาขาต่าง ๆ 
(4) มีการให้รางวัลบ าเหน็จความชอบ 
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ 

 
4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
3 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
2 ท าได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
1 ท าได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 

4. การบริหารงบประมาณ 
การเงิน และทรัพย์สิน  
(8 คะแนน) 

4.1 ความสามารถในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

  
 
 
4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ

บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ  มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีการท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
และมีระบบตรวจสอบภายใน   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  3 มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการท ารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน   

2 มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน 

1 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ   

4.2 ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า  
(4 คะแนน) 

 4 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความ
ต้องการและความจ าเป็น มีการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
มีการจ าหน่ายพัสดุ และมีรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  

3 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ  และมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

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

 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดียิ่ง   

3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดี      

2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับปานกลาง 

1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับพอใช้  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 
การพัฒนาตนเอง 
1. มีการศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ประชุม อบรมสัมมนา    
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืนๆ 
(10 คะแนน) 

 

  
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
40 ชั่วโมง/ปี   

3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
30 ชั่วโมง/ปี   

2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง/ปี  

1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ น้อยกว่า  
20 ชั่วโมง/ปี   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ  
(10 คะแนน) 

 4 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง     

3 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง     

2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง   

1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ 
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน      
(5 คะแนน) 

 4 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

3 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

2 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ ากว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด  
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้ 
ที่ได้นั้นไปพัฒนางาน   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน      
(5 คะแนน) 

 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น 

(1) เอกสารสิ่งพิมพ์  
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิทยุกระจายเสียง   
(4) โทรทัศน์   
(5) website  
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา 

ทางวิชาการ   
(7) อ่ืน ๆ  
 

4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ 

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น  
(5 คะแนน) 

 ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 4 รายการ   
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

3 รายการ   
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

2 รายการ   
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

น้อยกว่า 2 รายการ   
 
 
 

1000

1000



- 18 - 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

6. การเป็นสมาชิกหรือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ  
(5 คะแนน) 

 4 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะท างาน 
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผู้น าเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ  

3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นคณะท างาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงาน   

2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ  ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวชิาชีพที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 

1001

1001



- 19 - 
 

สรุป 
ก.ค.ศ. (บก. 2/2) 

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ  
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.......................................................... ........ หนว่ยงาน ...........................................................................  
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ 

 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา   
(60 คะแนน) 

      

1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)       
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา 
4      

1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 

4      

1.3 ความสามารถในการด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4      

1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4      

1.5 ความสามารถในการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

 2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)       
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ 4      
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
4      

2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4      

2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4      

3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)       
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4      

3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4      

3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 4      
 4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)       
 4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
4      

 4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

4      

 5. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)       
  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 4      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1 60      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน 

4 
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 

      

1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

10      

2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 

10      

3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพ่ือน
ร่วมงาน 

5      

4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน 

5      

5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 5      
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ

หรือองค์กรวิชาชีพ 
5      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 40      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน 

4 
 

รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน 

 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 

 
1. จุดเด่น   
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ข้อคิดเห็น   
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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ก.ค.ศ. (บก. 2/2) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สังกัดส านักงาน กศน. 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน ...........................................................................  
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 1  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา  (60 คะแนน) 
1. การบริหารงานทั่วไป 
(20 คะแนน) 

1.1 ความสามารถ 
ในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา  
(4 คะแนน) 

  
 
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ

เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน  
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และหลายช่องทาง  

3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน 
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ 

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

 

 4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้
นวัตกรรมเพ่ือการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  
เพ่ือการวางแผนครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
เพ่ือการวางแผนครอบคลุมภารกิจ  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
เพ่ือการวางแผน  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.3 ความสามารถ 
ในการด าเนินการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(4 คะแนน) 

 4 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ  
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.4 ความสามารถ 
ในการประสานงานระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
(4 คะแนน) 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
ใน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยการมี
ส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านงบประมาณ  
(2) ด้านบุคลากร  
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ

เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน 
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้      
(6) อ่ืนๆ 
 

4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ  
3 ท าได้ 3 ข้อ   
2 ท าได้ 2 ข้อ  
1 ท าได้ 1 ข้อ  

1.5 ความสามารถ 
ในการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของ
ส านักงาน  กศน. 
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร 
(4 คะแนน) 

 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด และน าผลมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด และน าผลมาพัฒนา  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด 

1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ 
(16 คะแนน)     

2.1 ความสามารถ 
ในการพัฒนา 
ด้านวิชาการ  
(4 คะแนน) 

  
 
4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  

มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผลการวิจัย
มาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ 
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา  

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  
มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผลการวิจัย
มาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ  
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ   
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
และมีการน าไปใช้ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ 

2.2 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้  
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้  
และมีการประเมินการใช้หลักสูตร 

2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการน า
หลักสูตรไปใช้  

1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.3 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
และมี website ทางด้านวิชาการท่ีใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 

2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

1 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.4 ความสามารถ 
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
(4 คะแนน) 

 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ 
ของสถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง และน าผลมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา 

2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  1 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา  

3. การบริหารงานบุคคล 
(12 คะแนน) 

3.1 ความสามารถ 
ในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง บุคลากร 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
(4 คะแนน)  

 

  
 
4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 

ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา และ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
และมีความถูกต้อง  

2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตราก าลัง 
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร  
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.2 ความสามารถ 
ในการพัฒนา
บุคลากร 
ให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร  

3 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผน 

2 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.3 ความสามารถในการ
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ (4 คะแนน) 

 

 มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัล 

ในสาขาต่าง ๆ 
(4) มีการให้รางวัลบ าเหน็จความชอบ 
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ 

 
4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
3 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
2 ท าได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
1 ท าได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 

4. การบริหารงบประมาณ 
การเงิน และทรัพย์สิน  
(8 คะแนน) 

4.1 ความสามารถในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

  
 
 
4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ

บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ  มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีการท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
และมีระบบตรวจสอบภายใน   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  3 มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการท ารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน   

2 มีแผนบริหารงบประมาณการจัด ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน 

1 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ   

4.2 ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า  
(4 คะแนน) 

 4 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความ
ต้องการและความจ าเป็น มีการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
มีการจ าหน่ายพัสดุ และมีรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  

3 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ  และมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

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

 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดียิ่ง   

3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดี      

2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับปานกลาง 

1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับพอใช้  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 
การพัฒนาตนเอง 
1. มีการศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ประชุม อบรมสัมมนา    
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืนๆ 
(10 คะแนน) 

 

  
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
40 ชั่วโมง/ปี   

3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
30 ชั่วโมง/ปี   

2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง/ปี  

1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ น้อยกว่า  
20 ชั่วโมง/ปี   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ  
(10 คะแนน) 

 4 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง     

3 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง     

2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง   

1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ 
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน      
(5 คะแนน) 

 4 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

3 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

2 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ ากว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด  
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้ 
ที่ได้นั้นไปพัฒนางาน   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน      
(5 คะแนน) 

 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น 

(1) เอกสารสิ่งพิมพ์  
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิทยุกระจายเสียง   
(4) โทรทัศน์   
(5) website  
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา 

ทางวิชาการ   
(7) อ่ืน ๆ  
 

4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ 

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น  
(5 คะแนน) 

 ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 4 รายการ   
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

3 รายการ   
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

2 รายการ   
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

น้อยกว่า 2 รายการ   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

6. การเป็นสมาชิกหรือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ  
(5 คะแนน) 

 4 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะท างาน 
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผู้น าเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ  

3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นคณะท างาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงาน   

2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ  ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวชิาชีพที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุป 
ก.ค.ศ. (บก. 2/2) 

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ  
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.......................................................... ........ หนว่ยงาน ...........................................................................  
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ 

 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา   
(60 คะแนน) 

      

1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)       
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา 
4      

1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 

4      

1.3 ความสามารถในการด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4      

1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4      

1.5 ความสามารถในการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

 2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)       
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ 4      
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
4      

2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4      

2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4      

3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)       
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4      

3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4      

3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 4      
 4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)       
 4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
4      

 4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

4      

 5. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)       
  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 4      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1 60      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน 

4 
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 

      

1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

10      

2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 

10      

3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพ่ือน
ร่วมงาน 

5      

4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน 

5      

5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 5      
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ

หรือองค์กรวิชาชีพ 
5      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 40      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน 

4 
 

รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน 

 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 

 
1. จุดเด่น   
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ข้อคิดเห็น   
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัตงิาน 
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด 

 
 

การประเมินด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

 

1. องค์ประกอบการประเมิน   
     การประเมินด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน   ประกอบด้วย  

2  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม 60 คะแนน   

มีรายการประเมิน  4  รายการ ดังนี้ 
 1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน หรือผู้รับบริการ  (15 คะแนน)   
 2) ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา  (15 คะแนน)   
 3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน  (15  คะแนน)   
  4) ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม (15 คะแนน)   

    ส่วนที่  2 ผลงานทางวิชาการ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  3 รายการ ดังนี้ 
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20  คะแนน)   
 -  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 -  การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง 
    ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 

-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2)  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  (20  คะแนน) 

-  ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ครู  บคุลากรทางการศึกษา  การจัดการศึกษา          
  หน่วยงานการศึกษาและชุมชน  

-  ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
 

2.  เกณฑ์การตัดสิน 
2.1 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา

คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้     

   

วิทยฐานะ 
ผลการประเมินด้านที่ 3 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน 
ช านาญการพิเศษ   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
เชี่ยวชาญ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
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2.2 การปรับปรุงด้านที่ 3 
 กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 และคณะกรรมการ มีความเห็นว่า  

ผลการปฏิบัติงานอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ จะต้องมีผลการประเมินจากกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน  
ผ่านเกณฑท์ั้งในส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย   

การปรับปรุงด้านที่ 3 สามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 6 เดือน  เมื่อปรับปรุงแล้วหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับการประเมิน 
ยังปรับปรุงไม่ครบถว้นตามข้อสังเกต อาจให้ปรับปรุงได้อีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา  3 เดือน   

3. วิธีการประเมิน 
  3.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ควบคู่กับกรอบการประเมิน 
ด้านที่ 3   

3.2 ให้กรรมการพิจารณาข้อมูลส่วนที่ 1 คือผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการ
จัดการศึกษา จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ผู้ขอรับการประเมิน
รายงาน และอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  ส าหรับการประเมินส่วนที่ 2 พิจารณาจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ ของแต่ละวิทยฐานะ ทั้งนี้การประเมิน 
ในส่วนที่ 1 และ 2 นี้ อาจให้ผู้ขอรับการประเมินตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 

3.3 การประเมินด้านที่ 3 ให้กรรมการแต่ละคนประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่ก าหนด 
แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตในแบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ให้ชัดเจน 
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แบบประเมินด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 ชื่อ...............................................................................นามสกุล................................... .................................. 

ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .................................................................... 
สังกัด...........................................................รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................ขั้น ...............................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ............................................................................... 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(60 คะแนน) 

   

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน  
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม 

15 
15 
15 
15 

 

รวมคะแนนผลการพัฒนาคุณภาพฯ    
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน) 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.2 การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนา 

การจัดการศึกษา ทีแ่สดงถึงความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  

การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน 
2.2 ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 

 
20 
 
 
 
 

20 
 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ    
คะแนนรวม    

 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(............................................................) 

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

ก.ค.ศ. (บก. 3) 

1030

1030



- 2 - 
 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ราย (นาย นาง นางสาว) .................................................................. 

 
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(............................................................) 

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

1031

1031



1032

1032



1033

1033



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
 
 
 ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับมาตรา 39 ก าหนดให้ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้น 
ของต าแหน่ง 

ดังนั้น เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษของต าแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.ศ. จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน

บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ก่อนยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ

บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)  
ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน 
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
การน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน  
และสังคม จ านวน 1 เล่ม 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา 
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่  3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร 
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  

ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง 
หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมี 
ระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า  
โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได ้และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ครั้งที ่1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน  
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5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ. หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับค าขอและเอกสาร
ครบถ้วน  

กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ 

พบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ 
มีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ พร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

    กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ 
ด้านที่ 3  จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ  
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
    ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือ 
มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 
จ านวน 3 คน 

4. การประเมิน  
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ 

การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย  

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง 
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมติให้ 
ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

  ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3 

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้ 

4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

4.6 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

4.7 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

5. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
กรณี ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมิน

ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
ได้รับค าขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
 
  

ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ  
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับมาตรา 39 ก าหนดให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้นของต าแหน่ง 
 ดังนั้น เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของต าแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ที ่ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน

บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ก่อนยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ

บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)  
ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
การน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม จ านวน 1 เล่ม 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็น งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา 
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร 
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ  
ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือมีระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน  
จ านวน 3 คน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  

กรณีที่การประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง  ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2  
ไม่เกิน 3 เดือน  
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5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อน
วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน  

กรณีท่ีมีการปรับปรุงด้านที ่3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ  

พบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ 
มีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ พร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที ่3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ.  
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ  
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และส่งส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการต่อไป  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
    ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธาน

กรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
เทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือมีระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่า
เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 

4. การประเมิน  
    4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ 

การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย  

    4.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ  

           เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

   4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ แจ้งมติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ  

         เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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 ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3 

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้ 

4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

4.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด  
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

 4.7 กรณ ีก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด  
เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

5. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
    กรณ ีก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ

ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือน
ต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ คศ. 4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น 
และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ได้รับค าขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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ก.ค.ศ. (บก.) 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา  

ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ขอมีวิทยฐานะ........................................... 
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ.......................................................................... นามสกุล......................................................................... 
อายุ ................... ปี  อายุราชการ ..................... ป ี
คุณวุฒิทางการศึกษา 

1. วุฒิต่่ากว่าปริญญาตรี.......................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............................. 
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.............. ............... 
3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี........................วชิาเอก....................จากสถาบันการศึกษา............................. 
ต่าแหน่ง.............................................................................. ต่าแหน่งเลขท่ี............................................ 
สถานศึกษา/หน่วยงาน.............................................................อ่าเภอ/เขต............................................ 
ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................ส่วนราชการ.............................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในต่าแหน่ง..........................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .......... 
2.2 เคยด่ารงต่าแหน่งที่ส่าคัญ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี ต าแหน ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

    
    
    
    
    
    

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดอืน............................พ.ศ. ................... 
ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ................... 

2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

สิ่งท่ีส งมาด้วย 3 
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3. การปฏิบัติงานในปีท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

1)   ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา 
2)   ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนบางส่วน ดังนี้ 

งานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ 
ตั้งแต วันที่/เดือน/พ.ศ. 
ถึงวันที่ /เดือน/พ.ศ. 

จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

    
    
    

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

4. ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวบ

เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
4.1 การมีวินัย  

1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม  

(ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

2) การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต่าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน และผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นแบบอย่างท่ีดี) 

3) การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส่าเร็จและ

อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง) 
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4) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)         

5) การรักษาความสามัคคี มีน้่าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้่าใจ เสียสละ ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ

ประสบความส่าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ) 
4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย างท่ีดี 

1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด  
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

(ให้อธิบายการปฏิบัติงานทีป่ระสบความส่าเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และน่าไป
พัฒนาผู้อ่ืนได้) 

2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน) 
3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระท่าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อื่น) 

4) การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อม 
(ให้ระบุจ่านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม) 

4.3 การด ารงชีวิตอย างเหมาะสม 
1) การด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการด่ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)       

2) การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น่า รณรงค์ 

เสริมสร้างผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง) 
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3) การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการได้ถูกต้อง

เหมาะสม และพัฒนาผู้อ่ืนในเรื่องดังกล่าวได้) 
4) การด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและต่าแหน่งหน้าที่ 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด่ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ต่าแหน่งหน้าที ่การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน)        

5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด่ารงชีวิต

เป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน) 
4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

1) การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การน่ามาปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย ) 

2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ 
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

ในวิชาชีพจนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 
3) การมีบทบาทเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น่าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วม รณรงค์
เสริมสร้างผู้อ่ืน)         

5) การเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกท่ีดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น่าในการเสริมสร้างปลูกจิตส่านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย) 
4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่ง
ตอบแทน  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)      
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2) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอ 
เท่าเทียมกัน 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย)      

3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่   
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน

ในหน้าที่จนส่าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ )      
4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพการได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอ่ืน)   
5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนส่าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่อง) 
5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ 

(ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 

6. ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ให้รายงาน ดังนี้ 
ส วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ให้รายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม จ่านวน 1 เล่ม 

ส วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จ่านวน ......................... เรื่อง ดังนี้ 

1. ชื่อผลงาน......................................................................................................................... 
2. ชื่อผลงาน..................................................... .................................................................... 

2. ลักษณะการจัดท่า 
 จัดท่าแต่ผู้เดียวจ่านวน ................... เรื่อง ได้แก่ ...................................................... 
 จัดท่าร่วมกับผู้อ่ืนในรูปคณะท่างานหรือกลุ่มจ่านวน .................... เรื่อง 

ได้แก่............................................................................... ................................................ 
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7. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพ่ือก่าหนดต่าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

หรือใหม้ีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
 มี     

ชื่อผลงาน............................................................... ......................................................... 
ใช้ในการขอต่าแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 

 ไม่มี 

8. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  

 มี     
ชื่อวิทยานิพนธ์................................................................................... ............................. 

 ไม่มี 

ขอรับรองว าข้อมูลดังกล าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
(.....................................................) 

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

 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
(.....................................................) 

ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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การตรวจสอบของส วนราชการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว 
 มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก่าหนด 
 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................................................  

 
(ลงช่ือ).......................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

(.....................................................) 
ต่าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
 
 
(ลงช่ือ).................................................................... 

(.....................................................) 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด 
 

 
การประเมินด้านที่  1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีองค์ประกอบการประเมิน  เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
1. องค์ประกอบการประเมิน 
    การประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จ านวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตอนที่ 1  การมีวินัย ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ตอนที่ 2   การประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี (20  คะแนน) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี ้ 
ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ( 20  คะแนน ) มจี านวน 5 ตัวบ่งชี ้

2. เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4   

ระดับ 3 ระดับ 2  และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

 

3.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
 

4. วิธีการประเมิน 
      4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 1 (บก.1) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้าน
ที่ 1  ทั้งนี้  แบบประเมินดังกล่าว ใช้ประเมินได้ทุกต าแหน่งและทุกวิทยฐานะ 
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4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร 
หลักฐาน  แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม  เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  
หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามพฤติกรรมและหรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวงกลมรอบตัว
เลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย  และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อน
พฤติกรรมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ในแบบบันทึก 
การประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. (บก.1) แล้วน าระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึกและคิดค่าคะแนนลงในตาราง
ท้ายแบบ ก.ค.ศ. บก.1 พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
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กรอบการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ตอนที่ 1 การมีวินัย 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

1. การมีวินัย (20 คะแนน) 1.1  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและ 
       ถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
       ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
       อันดีงามของสังคม (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ   
              กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และ  
               แบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี   
              และเป็นผู้น าในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 
              ในด้านนี้     
ระดับ  3  มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ        
             กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
               อันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและมี 
              ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ 2   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  

กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างท่ีดี  

ระดับ 1   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ    
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ  
แผนอันดีงามของสังคม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-   ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา   
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
    ว่าผู้ขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 
    ของตนเองได้ในระดับใด   
-   หลักฐานที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ  
     และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท    
     ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม 
     ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/  
     ค าสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.2  การรักษาและเสริมสร้างวินัย 
 ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 แบบแผนของทางราชการ 

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
              หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
              ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
              และมีส่วนร่วมเสรมิสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 
              มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 
ระดับ 3   รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
             หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย   
              ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ  
              มีส่วนร่วมเสริมสรา้งวินัยแก่ผู้อ่ืน      
ระดับ  2  รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
              หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
              ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   
ระดับ 1   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  

 

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

 1.3  การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา  
       ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน 
       อย่างต่อเนื่อง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ     
            มอบหมายได้ส าเร็จ และอุทิศเวลาอย่าง  
             ต่อเนื่อง     
ระดับ 3   ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
            มอบหมายได้ส าเร็จ และอุทิศเวลา                        
ระดับ 2  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  
            มอบหมาย     
ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกติ                         
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
 -  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
 - หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/ 

 การเข้าร่วมประชุมฯ 
- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการได้รับ   
   มอบหมายภารกิจที่ต้องอุทิศเวลา และผลงาน 
   จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม 
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือ 
   ร่วมกิจกรรมในวันหยุด                 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.4  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
       ในการปฏิบัติหน้าที่ 
       การรักษาผลประโยชน์ 
       ของทางราชการ   
       และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
       (4 คะแนน) 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้  
-   หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต  
    การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
    และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจ   
       เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน   
       องค์กร และชุมชน (4 คะแนน) 

  ระดับ 4   มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
                ได้อย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ   
                จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
                หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง          
  ระดับ 3   มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
               ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
 ระดับ 2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ 
               ประสบความส าเร็จ 
  ระดับ 1   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
    หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ                    
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การท างาน  
   ร่วมกันในชุมชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

2. การประพฤติปฏิบัติตน   
     เป็นแบบอย่างที่ดี  
     (20 คะแนน) 

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

ระดับ 4   ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ  
  และมีผลงานปรากฏชัดเจน และน าไป 
  เป็นต้นแบบพัฒนาผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 3   ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ  
  และมีผลงานปรากฏชัดเจน   

ระดับ  2  ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ มีหลักฐาน  
  ที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับ   

ระดับ 1   ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ           
   คณะกรรมการสถานศึกษา         

  -   เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
      ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก 
      ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
      และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  เช่น    
    ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรบัรอง และ 
    ค าสั่งต่าง ๆ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม   
       จริยธรรม  มีความศรัทธา  
       และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
        (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง  
ที่ดไีด้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

 ระดับ 3  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่าง  
ที่ดไีด้รับการยกย่อง ชมเชย  

ระดับ 2   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
เป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับ 1   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้  
-  หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ยึดมั่น 
    ในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและ 
    ปฏิบัติตนตาม ศาสนา และมีส่วนร่วม 
    เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน    
    เช่น โครงการ/กิจกรรม/ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย  ฯลฯ 
-  ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  
      ยืนหยัด กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
      เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา *  
   ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม 
   ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 
   และชอบด้วยกฎหมาย 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
   การเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระท า  
   ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย    
    เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/   
    รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ      
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 2.4 การยึดมั่นในการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมือง (4 คะแนน) 

ระดับ  4  ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
             มีส่ วนร่ วมส่ ง เสริม  สนับสนุนกิจกรรม 
             ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง 
             ทางการเมืองและการวางรากฐาน 
             ระบอบประชาธิปไตย       
ระดับ  3   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
              มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่  
               เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัว 
               เป็นกลางทางการเมือง                          
ระดับ  2   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    
              และส่งเสริม สนับสนุน  กิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
              กับการเลือกตั้ง 
ระดับ  1   ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  *  
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/

หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใช้สิทธิ  ฯลฯ              

- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

                 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์  
     วัฒนธรรมไทย  
     และสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน) 

 
 ระดับ 4    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
               วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวนมากกว่า 8  กิจกรรม             
  ระดับ 3   จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
               วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวน 7-8 กิจกรรม                  
  ระดับ 2    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์       
                วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม   
                จ านวน 5-6 กิจกรรม                  
  ระดับ 1    จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
                วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
                จ านวน 3-4 กิจกรรม 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
    คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

   -  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ภาพถ่ายในการร่วม    
      กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
      เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ฯลฯ          
   -  ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  การประหยัดพลังงาน 
      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ 
      วัฒนธรรมไทย   กิจกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

3.  การด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 การด ารงชีวิตตามแนวทาง 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
             การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
             6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป                  
 ระดับ 3   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง  
              การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
              5 พฤติกรรม/กิจกรรม                              
ระดับ 2   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
            การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
              4 พฤติกรรม/กิจกรรม             
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
              การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
              มาใช้ 3 พฤติกรรม/กิจกรรม  
                

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษ์พยาน /ภาพถ่าย  

ส าเนาบัญชีเงินฝาก เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน   
การปลูกพืชผักสวนครัว การแต่งกาย  
การประหยัด มัธยัสถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย
ตามบัญชีสูงกว่ารายรับ ฯลฯ                             

-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.2  การละเว้นอบายมุขและ 
       สิ่งเสพติด  (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น า      
             รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 
             อย่างต่อเนื่อง   
ระดับ 3   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้น า 
             ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ 2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น  
             อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม  
             ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้                                        
ระดับ 1   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น 
             อบายมุขและสิ่งเสพติด          

 
 

1.  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล    
     เช่น 
      -  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
         คณะกรรมการสถานศึกษา * 
      -  เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม 
         การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและ 
         เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น ารณรงค์           
         เสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 
      -  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.  สัมภาษณ์ 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและของทางราชการ  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม   
            และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน 
            เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง                     
ระดับ 3  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม  
            เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ  
            ให้ค าแนะน าผู้อื่น                            
 ระดับ 2  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง  
             เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ     
 ระดับ 1  ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง        

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 

 -  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หรือให้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
และข้อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่างถูกต้อง 
เช่น การรักษาความลับของทางราชการ  
การรักษาความลับของศิษย์ การไม่ใช้ข้อมูล 
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน  การเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่บิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา  
ให้ทุนการศึกษา  เลื่อนวิทยฐานะ/ต าแหน่ง  
การสอบแข่งขัน  การคัดเลือก  เป็นต้น ให้ทราบ
ล่วงหน้าทั่วกันตามที่กฎหมายก าหนด     

 - เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

  3.4  การด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
        เหมาะสมกับสถานภาพและ  
        ต าแหน่งหน้าที่ (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4    ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ  
             สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ ได้รับ 
             การยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม     
             เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 
 ระดับ 3   ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ 
              สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และ 
              มีส่วนร่วมเสริมสรา้งพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้  
 ระดับ 2   ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ 
              สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 
ระดับ 1    ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
              ต าแหน่งหน้าที่   

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา         
    และคณะกรรมการสถานศึกษา * 
-   เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
    หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร   ฯลฯ  
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-   ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน  ฯลฯ 
-   เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 3.5  การประหยัด มัธยัสถ์  อดออม 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/  
             กิจกรรมขึ้นไป มีผลต่อการด ารงชีวิต  
             เป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง  ชมเชย  
             และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน   
             ในด้านนี้    
ระดับ 3   มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
             มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน   
             และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 
             ในด้านนี้    
ระดับ 2   มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
             และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน  
ระดับ 1   มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
   หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/  
    รางวัล/เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร  ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-  ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

4.  ความรักและศรัทธา 
     ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุน 
       หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ 
       และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
              และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
              รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้   
ระดับ 3   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
              และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              และได้รับการยกย่อง ชมเชย                  
 ระดับ 2   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี     
              เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
              และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี    
             เข้าร่วมกิจกรรม 2  กิจกรรม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ    
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/

รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

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

        

ระดับ 4   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ 
             จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้  
ระดับ 3   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในวิชาชีพ 
             จนส าเร็จ      
ระดับ 2   ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
             นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ                         
ระดับ 1   มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม   
             สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
             ในการพัฒนางานในวิชาชีพ        
 
  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1067

1067



- 18 - 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.3 การมีบทบาทเป็นผู้น า 
       ทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับจังหวัด/ 
             เขตพ้ืนที่การศึกษา และมีส่วนร่วม 
             ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ 
             แก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏ 
ระดับ 3   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับจังหวัด/ 
             เขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีส่วนร่วม 
             ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ 
             แก่ผู้อื่น            
ระดับ 2  มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 

          ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับ 1   มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
             ในระดับสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1068

1068



- 19 - 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.4  การรักษาชื่อเสียง  
 ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  
             อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี  เป็นที่ยอมรับและ  
              มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น 
              ในด้านนี้     
 ระดับ 3  จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
             อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี    
ระดับ 2   จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม    
             อย่างต่อเนื่อง     
 ระดับ 1  จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม   
 
 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/  
   รางวัล/เกียรติบัตร    ฯลฯ 
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม  ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.5  การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี    
       แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
แก่ผู้เรียน  ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่   
ปรากฏและได้รับการยกย่อง ชมเชย 

ระดับ 3   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
             แก่ผู้เรียน ชุมชน สงัคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
ระดับ 2   เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี 
             แก่ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม        
 ระดับ 1  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม  สนับสนุน  
             การปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม 
              ตั้งแต่ 3-4  ครั้ง/กิจกรรม 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
 หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
 เกียรติบัตรฯ/วุฒิบัตร ฯลฯ 

-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
-   ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้   
       หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
       โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง  
       หวังสิ่งตอบแทน (4 คะแนน) 

ระดับ 4   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
             การแสวงหาความรู้  โดยไม่บิดเบือน      
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน  เกิดผลดี  
             ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
             โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ 3   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
             การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน   
             ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องานใน

หน้าที่และได้รับการยกย่อง 
ระดับ 2   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
             การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน      
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
             ต่องานในหน้าที่          
ระดับ 1   เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม     
             การแสวงหาความรู้  โดยไม่บิดเบือน    
             ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน          

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

 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน  
     และผู้รับบริการเต็มความสามารถ  
     ตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ 
     เท่าเทียมกัน (4 คะแนน) 

ระดับ 4   จ านวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/โครงการ/  
              กิจกรรม  ขึ้นไป        
 ระดับ 3   จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม                               
ระดับ 2   จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม             
ระดับ 1   จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรม 
                                    

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  บันทึกการด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น 
    การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยี่ยมบ้าน/ 
    การให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่  ฯลฯ     
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม    
       สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่  
        นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
       ในหน้าที ่ (4 คะแนน) 

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

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

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
       ของวิชาชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
       ของวิชาชีพ (4 คะแนน) 

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

 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
-  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา * 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับ 
    การยกย่องจากคุรุสภา/องค์กรหน่วยงาน  
    ภายนอก/หลักฐานการถูกลงโทษ  
    กรณีประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ   ฯลฯ 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ 
            แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ   
            จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
            และได้รับการยกย่อง  
 ระดับ 3  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท และเสียสละ  
             จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม                    
 ระดับ 2  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท  และเสียสละ 
 ระดับ 1  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ  
             แก่ส่วนรวม   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น      
- ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา  * 

  -  เอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
   หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯ ลฯ     
-  ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น  การปลูกป่า 
   เป็นอาสาสมัครในงานสาธารณะ   ฯลฯ    
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 หมายเหตุ        * คณะกรรมการสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปเป็นคณะกรรมการอ่ืนตามสังกัด  

                                                                                                                 ของผูข้อรับการประเมิน  แลว้แต่กรณี  เชน่ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                                                                                                      คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

                                                                                                      จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 
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ก.ค.ศ. (บก. 1) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ทุกสังกัด 
 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .......................................... ................................. 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ........................................... 
 

ตอนที่ 1  การมีวินัย (20 คะแนน)    
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.1 การมีวินัย 
ในตนเอง 
ยอมรับและ 
ถือปฏิบัติตาม 
กฎ กติกา 
มารยาท 
ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอัน
ดีงามของสังคม
(4 คะแนน) 

 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าใน 
การเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม  
ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 วินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี   

1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.2 การรักษาและ 
เสริมสร้างวินัย  
ในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 
การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ 
(4 คะแนน) 

 4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 

3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 

2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
1.3 การตรงต่อเวลา  

การอุทิศเวลา  
ให้แก่ทาง
ราชการ และ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
(4 คะแนน) 
 

 4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 
อย่างต่อเนื่อง 

3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 

2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย     

1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.4 ความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การ
รักษาผลประโยชน์ 
ของทางราชการ
และไม่มี
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับ 
การยกย่อง ชมเชย 

3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ   

2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1 ไม่เคยถูกลงโทษ 

1.5 การรักษา 
ความสามัคคี 
มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
องค์กร และ
ชุมชน 
(4 คะแนน) 

 4 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง 

3 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 

2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส าเร็จ 

1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.1 ความอุตสาหะ  
ขยัน อดทน    
มุ่งม่ันและ  
รับผิดชอบต่อ  
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
โดยยึดหลัก  
ประหยัด คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 
และน าไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้ 

3 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ 
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 

2 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  
มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ 

1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 

2.2 การยึดมั่น 
ในคุณธรรม   
จริยธรรม   
มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก  
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย 

2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี 

1 ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.3 การยึดมั่น 
ในหลักนิติธรรม  
ยืนหยัด  กระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม 
และชอบด้วย  
กฎหมาย 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
และได้รับการยกย่อง ชมเชย  

2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม  
1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณี 

ถูกลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน 
ในด้านนี้  

2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตย  
อันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
และวางตัวเป็น
กลาง 
ทางการเมือง 
(4 คะแนน) 

 4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม  
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกตั้งวางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย    

3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง            

1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.5 การมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทย 
และสิ่งแวดล้อม 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนมากกว่า 8  กิจกรรม 

3 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 7-8 กิจกรรม   

2 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 5-6 กิจกรรม   

1 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 3-4 กิจกรรม 

 
ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.1 การด ารงชีวิต  
ตามแนวทาง 
หลักปรัชญา   
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6 พฤติกรรม/กิจกรรมข้ึนไป 

3 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
5 พฤติกรรม/กิจกรรม  

2 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
4 พฤติกรรม/กิจกรรม 

1 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
3 พฤติกรรม/กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.2 การละเว้น
อบายมุข 
และสิ่งเสพติด 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น ารณรงค์และเสริมสร้าง 
ผู้อื่นในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น าในการรณรงค์และ  
เสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 

3.3 การใช้หรือ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและ 
ของทางราชการ 
ให้เป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง  
(4 คะแนน) 

 4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้อ่ืนจนได้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง     

3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ 
ให้ค าแนะน าผู้อ่ืน 

2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง 
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.4 การด ารงตน  
เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี เหมาะสมกับ  
สถานภาพและ 
ต าแหน่งหน้าที่ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่           

1 ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่ 

3.5 การประหยัด   
มัธยัสถ์ อดออม 
(4 คะแนน) 

 4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการด ารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏได้รับการยกย่อง ชมเชย  
และมีส่วนร่วมรณรงค์ และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน 
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน    

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

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.1 การเป็นสมาชิกท่ี
ดี สนับสนุนหรือ
ร่วม 
กิจกรรมของ
วิชาชีพ 
และทางวิชาการ  
อย่างสร้างสรรค์ 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และได้รับการยกย่อง  ชมเชย 

2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 

1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  

4.2 การศึกษา  
ค้นคว้า ริเริ่ม  
สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ ๆ    
มาใช้พัฒนางาน 
ในวิชาชีพ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในวิชาชีพ จนส าเร็จ และเป็น
ตัวอย่างได้  

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพจนส าเร็จ   

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.3 การมีบทบาท 
เป็นผู้น าทาง
วิชาการในวงการ
วิชาชีพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น   

2 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับสถานศึกษา/ 
กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน 

4.4 การรักษา
ชื่อเสียง ปกป้อง
ศักดิ์ศรี 
แห่งวิชาชีพและ 
การยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 
เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 

3  จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่อง        

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

1085

1085



- 11 - 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.5 การเสริมสร้าง 
ปลูกจิตส านึกที่ดี 
แก่ผู้เรียน ชุมชน  
สังคม  
(4 คะแนน) 

 4 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่อง 
ชมเชย 

3 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏ 

2 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม 

1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน 
การปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 
สังคม ตั้งแต่ 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.1 การเอาใจใส่  
ถ่ายทอดความรู้ 
หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ 
โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบังหวัง 
สิ่งตอบแทน 
(4 คะแนน) 

 4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน  เกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 

3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง  

2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ 

1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 

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

 4 จ านวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป 

3 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.3 การศึกษา 
ค้นคว้า  
ริเริ่ม สร้างสรรค์  
ความรู้ใหม่   
นวัตกรรม 
ในการพัฒนา 
งานในหน้าที่   
(4 คะแนน) 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้        

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่  นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จ     

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในหน้าที่  

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

 4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
องค์กรภายนอก หน่วยงานอ่ืน  
หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  

1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.5 การมีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ    
และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 
(4 คะแนน) 

 4 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และได้รับการยกย่อง 

3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 

1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวม   

 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ และคะแนนรวม  
 

รายการประเมิน 
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

คะแนน
รวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5 

ตอนที่ 1 การมีวินัย       
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดี 
      

ตอนที่ 3 การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม       
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ       
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       

คะแนนรวม  
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บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
1. จุดเด่น   
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

2. จุดที่ควรพัฒนา   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

3. ข้อคิดเห็น   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ความเห็น  ผ่านการประเมิน   

 ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .......................................................... ....................................... 
 ไม่ผ่านการประเมิน 

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

การประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ มีองค์ประกอบการประเมินเกณฑ์การให้
คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมิน   
การประเมินด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  

ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่  1  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม   

60  คะแนน  มีรายการประเมิน  5  รายการ จ านวน  15  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
1) การบริหารงานทั่วไป  (20  คะแนน)  มีจ านวน  5  ตัวบ่งชี ้
2) การพัฒนาด้านวิชาการ (16  คะแนน) มีจ านวน  4  ตัวบ่งชี้ 
3) การบริหารงานบุคคล  (12  คะแนน)  มีจ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 

 4)    การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8  คะแนน)  มีจ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
5) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)  มีจ านวน  1  ตัวบ่งชี้ 

 ส่วนที่  2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  1 รายการ  คือ การพัฒนาตนเอง  มีจ านวน  
6 ตัวบ่งชี้   

2. เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ  4  ระดับ  คือ ระดับ  4  ระดับ  3  

ระดับ  2  และระดับ  1  ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนเต็ม 4) (คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) 
4 4 5.00 10.00 
3 3 3.75 7.50 
2 2 2.50 5.00 
1 1 1.25 2.50 

 
3.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 2  ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 
1) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
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4. วิธีการประเมิน 
  4.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/3) ควบคู่กับกรอบ 
การประเมินด้านที่ 2    

4.2 ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และ เอกสาร 
หลักฐาน  แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  การสังเกตการสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูล
จากผู้ขอรับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ  และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจให้คะแนน  
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย  และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก.2/3) แล้วน าระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ บันทึก
และคิดค่าคะแนนลงในแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. สรุป (บก.2/3) พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน  รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมิน ทุกครั้งที่มีการประเมินไว้ด้วย 
  5. กรณีการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
ให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 2 ประเมินส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัด
การศึกษา (คะแนนเต็ม 60 คะแนน ) ให้ประเมินเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเท่านั้น  ได้แก่  
การบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สิน และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเดียว ให้ก าหนดคะแนนเต็ม
เป็น 60 คะแนน แต่หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้ปรับค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละงาน
ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
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กรอบการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน) 
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน) 
1. การบริหาร 

งานทั่วไป  
(20 คะแนน) 

  

1.1 ความสามารถ 
ในการจัดระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศทาง 
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงาน ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และหลายช่องทาง 

ระดับ 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ระดับ 2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

ระดับ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล เช่น  
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ

เชื่อมโยง การใช้ข้อมูลได้ทั้งภายใน
หน่วยงาน 

- ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

2. สุ่มสืบค้นข้อมูล  
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.2 ความสามารถในการ 

วางแผนการพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ในการบริหารจัดการ
การศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและ
สอดคล้องกับนโยบาย 
ทุกระดับ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้นวัตกรรม
เพ่ือการวางแผน ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการ
วางแผนครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย 
ทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการ
วางแผนครอบคลุมภารกิจ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
เพ่ือการวางแผน 

 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนกลยุทธ์ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดท าแผน 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.3 ความสามารถ 

ในการด าเนินการน าแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมายที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

ระดับ 3 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ระดับ 2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ระดับ 1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนทรัพยากร
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล เช่น 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- สรุปรายงาน กิจกรรม โครงการ 

ที่ปฏิบัติ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม  
โครงการต่าง ๆ 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.4 ความสามารถ 

ในการประสานงาน 
ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วม การจัดการ
ศึกษากับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน  
(4 คะแนน) 

การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาในส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชน มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านงบประมาณ  
(2) ด้านบุคลากร  
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
(4) ด้านสื่อ นวัตกรรม และหรือเทคโนโลยีเพ่ือ 

การเรียนการสอน 
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้   
(6) อ่ืน ๆ 

 
ระดับ 4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
ระดับ 3 ท าได้ 3 ข้อ 
 
ระดับ 2 ท าได้ 2 ข้อ 
 
ระดับ 1 ท าได้ 1 ข้อ 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล เช่น 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
- นโยบาย โครงการ กิจกรรม  

ในการประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา 

- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น 
ค าสั่ง รายงานการประชุม ภาพถ่าย 
หนังสือเชิญประชุมหรือสิ่งที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 1.5 ความสามารถ 

ในการก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด 
(4 คะแนน) 

 

ระดับ 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด และน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ระดับ 3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 

ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด และน าผลมาพัฒนา 

 
ระดับ 2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 

ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลครอบคลุมทั้ง
จังหวัด 

 
ระดับ 1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรในการนิเทศ 

ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ 

- เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ ตรวจสอบ
ติดตามฯ 

- ค าสั่งมอบหมายภารกิจในการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามฯ 

- สรุปผล การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ 

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการ
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามฯ มาใช้ในการ
พัฒนา 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
2. การพัฒนา 

ด้านวิชาการ  
(16 คะแนน) 

2.1 ความสามารถ 
ในการพัฒนา 
ด้านวิชาการ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
และน าผลการวิจัยมาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
และน าผลการวิจัยมาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ  มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัย
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ 
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการ
น าไปใช้ 

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ   แผนพัฒนางานวิชาการ 
การจัดเครือข่ายทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล เช่น      
- ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
- แผนพัฒนางานวิชาการ 
- ผังการจัดระบบเครือข่ายทางวิชากา 
- แผนการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
- งานวิจัย 
- รายงานการน าผลงานวิจัยมาใช้    
- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น 
ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดที่รับผิดชอบงานวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2.2 ความสามารถในการ

ส่งเสริมการใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน 
การสอน  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา มีการน าไปใช้มีการประเมิน และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา มีการน าไปใช้ และมีการประเมินการใช้
หลักสูตร 

 
ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา และมีการน าหลักสูตรไปใช้  
 
ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท าหลักสูตร 

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล เช่น      
- แผนพัฒนางานวิชาการ 
- แผนพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

หลักสูตร การเรียนการสอน 
- สรุปรายงานผล ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลและนิเทศการใช้หลักสูตร 
- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น 
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน เป็นต้น 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2.3 ความสามารถในการ

ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนที่ยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องมีการจัดศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรม 
ทางการศึกษา และมี Website ทางด้านวิชาการ 
ที่ใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระดับ 3 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้อง และมีการจัดศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 1 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา พัฒนาและ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนพัฒนางานวิชาการ 
- ข้อมูลศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2.4 ความสามารถในการ

จัดการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกันส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท ารายงานการ
พัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ   
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชนทุก
แห่ง เปิดเผยต่อสาธารณชน และน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ระดับ 3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท ารายงานการ
พัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชนทุก
แห่ง และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
- ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
- รายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา 
- รายงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบ 

คุณภาพสถานศึกษา      
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อ 

สาธารณชน 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าผลมาใช้  

ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
  ระดับ 2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท ารายงานการ
พัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 
ทุกแห่ง    

ระดับ 1 มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
ประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท า รายงาน 
การพัฒนาตนเอง มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
3. การบริหารงาน

บุคคล  
(12 คะแนน) 

  

3.1 ความสามารถ 
ในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง บุคลากร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
(4 คะแนน)  

  

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษาและส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งบคุลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และ
มีความถูกต้อง 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี
แผนอัตราก าลังมีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร มีการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล เช่น  
- ฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับบุคลากร 
- แผนอัตราก าลังบุคลากร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ  

คณะท างานที่เก่ียวข้องกับการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร 

- ข้อมูลความต้องการบุคลากร 
ของสถานศึกษา 

- เอกสาร หลักฐาน อื่นที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น 

เจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นต้น 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3.2 ความสามารถ 

ในการพัฒนาบุคลากร 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ   
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนาบุคลากร 
มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  

ระดับ 3 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนาบุคลากร 
และมีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

ระดับ 2 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ 

ระดับ 1 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ 
ในการพัฒนาการวางแผน และมีกระบวนการพัฒนา
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น      

- ข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนา 
ของบุคลากร 

- แผนการพัฒนาบุคลากร 
- การวางระบบเครือข่ายการพัฒนา

บุคลากร 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3.3 ความสามารถ 

ในการเสริมสร้างขวัญ 
และก าลังใจ  
(4 คะแนน) 

 

มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ 
(4) มีการให้รางวัลบ าเหน็จความชอบ 
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ 

 
ระดับ 4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
 
ระดับ 3 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
ระดับ 2 ท าได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
 
ระดับ 1 ท าได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล  เช่น 
- แผนการพัฒนาบุคลากร 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน 
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ 

การได้รับรางวัล 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 

ความดีความชอบ 
- กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 

การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ
บุคลากร 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
4. การบริหาร 

งบประมาณ  
การเงินและ  
ทรัพย์สิน   
(8คะแนน) 

  

4.1 ความสามารถ 
ในการบริหารการเงิน 
และงบประมาณให้มี 
ประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ มีการ 
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ มีการท ารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณมีการท า
รายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับ 2 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการใช้เงินตามแผนงบประมาณและ 
มีระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 1 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ และมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณ   

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนบริหารงบประมาณ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานต่าง ๆ 
- รายงานการก ากับ ติดตาม  
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รายงานการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยง 
- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 4.2 ความสามารถ 

ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ ตรงกับความต้องการและความจ าเป็น  
มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีการจ าหน่ายพัสดุ และ 
มีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า 
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงานผล 
การตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง   

ระดับ 2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ระดับ 1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- ทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บัญชีวัสดุ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น  

- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา 

พัสดุ 
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุ 

ประจ าปี 
- หลักฐานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
- เอกสาร หลักฐาน อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
5. งานอ่ืนที่

ได้รับ
มอบหมาย  
(4 คะแนน) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
(4 คะแนน) 

ระดับ 4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับดียิ่ง   

 
ระดับ 3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับดี     
 
ระดับ 2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับปานกลาง 
 
ระดับ 1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดในระดับพอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล  
เช่น 
- ค าสั่ง หนังสือราชการ  
- ร่องรอยการปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฏ  
- เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
ส่วนที ่2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 
การพัฒนาตนเอง 
(40 คะแนน) 

1. มีการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองด้วยการเข้าประชุม 
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
ศึกษาเพ่ิมเติมหรือวิธีการ
อ่ืนๆ (10 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี   

ระดับ 3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ปี   

ระดับ 2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี  

ระดับ 1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 
มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี   

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล  เช่น 
- หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาด้วยตนเอง 
- หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าอบรม 

สัมมนาศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพ่ิมเติม 
หนังสือแจ้งเข้าประชุม อบรม สัมมนา 
เกียรติบัตร วุฒิบัตรฯ 

- โครงการ ก าหนดการ ปฏิทิน 
การประชุมอบรม สัมมนา และศึกษา 
ดูงาน 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน 

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 2. มีการรวบรวมและประมวล

ความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 
(10 คะแนน) 

ระดับ 4 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 4 เรื่อง     

ระดับ 3 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 3 เรื่อง     

ระดับ 2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง   

ระดับ 1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่  
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 

- ประมวลความรู้ ที่มีการจัดเป็นหมวดหมู่ 
- หลักฐานการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ 

ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
- ผลงานที่เกิดจากการน าองค์ความรู้มาใช้ 
- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

และความคิดเห็นในหมู่เพ่ือน
ร่วมงาน      
(5 คะแนน) 

ระดับ 4 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัดและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

ระดับ 3 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัดและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

ระดับ 2 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัดและ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

ระดับ 1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้นไป 
พัฒนางาน   

 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น  
- รายงานการประชุม 
- เชิงวิชาการท่ีน าเสนอท่ีประชุม 
- สื่อหรือเอกสารประกอบการ 
- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน  
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้

ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน      
(5 คะแนน) 

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
(1) เอกสารสิ่งพิมพ์  
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิทยุกระจายเสียง   
(4) โทรทัศน์   
(5) website  
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาทางวิชาการ   
(7) อ่ืน ๆ  

 
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
 
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 
 
ระดับ 1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- เอกสารเผยแพร่ 
- บทวิทยุ โทรทัศน์ 
- เทป หรือ CD บันทึกภาพ บันทึกเสียง

เผยแพร่ องค์ความรู้ 
- Website 
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากรหรือหนังสือ

แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา 
- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมินเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง  
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด

หรือหน่วยงานอื่น   
(5 คะแนน) 

 

ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือรางวัลจากหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 
ระดับ 4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 รายการ   
 
ระดับ 3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 3 รายการ   
 
ระดับ 2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 2 รายการ   
 
ระดับ 1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวนน้อยกว่า 2 รายการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- เกียรติบัตร 
- โล่รางวัล 
- หนังสือชมเชย  
- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน  
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 
 6. การเป็นสมาชิกหรือการเข้า

ร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ  
(5 คะแนน) 

ระดับ 4 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
โดยเป็นกรรมการหรือคณะท างาน ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน 
โดยเป็นที่ยอมรับ  

ระดับ 3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
โดยเป็นคณะท างาน ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผู้น าเสนอผลงาน   

ระดับ 2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงาน 

ระดับ 1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาหรือ
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   

 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล เช่น 
- เอกสารหลักฐานการแสดงเป็นสมาชิก 
- เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ชิ้นงาน/ผลงาน 
- เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ สอบถามผู้รับการประเมิน  
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ก.ค.ศ. (บก. 2/3) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.......................................................... ........ หนว่ยงาน ...........................................................................  
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 1  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา  (60 คะแนน) 
1. การบริหารงานทั่วไป 
(20 คะแนน) 

1.1 ความสามารถ 
ในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา  
(4 คะแนน) 

  
 
4 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ

เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน  
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็ว และหลายช่องทาง  

3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน 
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 

1115

1115



- 2 - 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  

2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน 
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ 

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

 

 4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และใช้
นวัตกรรมเพ่ือการวางแผน ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย 
ทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  

3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  
เพ่ือการวางแผนครอบคลุมภารกิจ 
และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค  
เพ่ือการวางแผนครอบคลุมภารกิจ  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น  
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
เพ่ือการวางแผน 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.3 ความสามารถ 
ในการด าเนินการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
(4 คะแนน) 

 4 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาแลเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

3 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นไป
ตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
สนับสนุนทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้  
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1117

1117



- 4 - 
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

1.4 ความสามารถ 
ในการประสานงาน 
ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมการจัด
การศึกษากับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน (4 คะแนน) 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
ในส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีประเด็น 
การพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านงบประมาณ  
(2) ด้านบุคลากร  
(3) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  
(4) ด้านสื่อนวัตกรรม และหรือ

เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน 
(5) ด้านแหล่งเรียนรู้      
(6) อ่ืนๆ 
 

4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ  
3 ท าได้ 3 ข้อ   
2 ท าได้ 2 ข้อ  
1 ท าได้ 1 ข้อ  

1.5 ความสามารถ 
ในการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและ
นิเทศการปฏิบัติตาม
แผนงานของ
ส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด  
(4 คะแนน) 

 4 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด และน าผลมาพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

3 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด และน าผลมาพัฒนา  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด 

1 มีแผน เครื่องมือ และมอบหมาย
บุคลากรในการนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ 
(16 คะแนน)     

2.1 ความสามารถ 
ในการพัฒนา 
ด้านวิชาการ  
(4 คะแนน) 

  
 
4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  

มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผลการวิจัย
มาใช้ มีแผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ 
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา 

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  
มีการส่งเสริมงานวิจัยและน าผลการวิจัย
มาใช้แผนพัฒนางานวิชาการ  
การจัดเครือข่ายทางวิชาการและ 
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   
มีการน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  
มีการส่งเสริมงานวิจัยแผนพัฒนางาน
วิชาการ การจัดเครือข่ายทางวิชาการ
และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
และมีการน าไปใช้ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ   
แผนพัฒนางานวิชาการ การจัดเครือข่าย
ทางวิชาการ และมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ 

2.2 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
การใช้และพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้ 
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าไปใช้  
และมีการประเมินการใช้หลักสูตร 

2 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และมีการน า
หลักสูตรไปใช้  

1 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดท า
หลักสูตร สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.3 ความสามารถ 
ในการส่งเสริม 
สนับสนุน การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
(4 คะแนน) 

 4 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องมีการจัด
ศูนย์บริการสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
และมี Website ทางด้านวิชาการท่ีใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง และมีการจัด
ศูนย์บริการ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 

2 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

1 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดหา 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2.4 ความสามารถ 
ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
(4 คะแนน) 

 4 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกันส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง 
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ  
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ 
ของโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เปิดเผย 
ต่อสาธารณชน และน าผลมาใช้ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   

3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง 
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของ
โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง และน าผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณการศึกษา 

2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง 
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ 
ของโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง    
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  1 มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีข้อมูลสารสนเทศ 
ในระบบประกัน ส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนจัดท า รายงานการพัฒนาตนเอง 
มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ 
ของโรงเรียนเอกชน  

3. การบริหารงานบุคคล 
(12 คะแนน) 

3.1 ความสามารถ 
ในการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง บุคลากร 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
(4 คะแนน)  

 

 4 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็น
ธรรม 

3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
มีแผนอัตราก าลัง มีการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา  
และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
และมีความถูกต้อง 

2 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีแผนอัตราก าลัง
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร  
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.2 ความสามารถ 
ในการพัฒนา
บุคลากร 
ให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร  

3 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนา
บุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผน 

2 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ 

1 มีข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการ
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการวางแผน  
และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3.3 ความสามารถ 
ในการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ  
(4 คะแนน) 

 

 มีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัล 

ในสาขาต่าง ๆ 
(4) มีการให้รางวัลบ าเหน็จความชอบ 
(5) ให้การยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ 

 
4 ท าได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
3 ท าได้ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 
2 ท าได้ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
1 ท าได้ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 

4. การบริหารงบประมาณ 
การเงิน และทรัพย์สิน  
(8 คะแนน) 

4.1 ความสามารถ 
ในการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  
(4 คะแนน) 

  
 
 
4 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ

บริหารจัดการงบประมาณมีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณ มีการ 
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีการท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
และมีระบบตรวจสอบภายใน 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  3 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณมีการท ารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบภายใน 

2 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ มีการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณและมีระบบ
ตรวจสอบภายใน 

1 มีแผนบริหารงบประมาณการจัดระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ และมีการใช้
เงินตามแผนงบประมาณ   

4.2 ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า  
(4 คะแนน) 

 4 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกับความ
ต้องการและความจ าเป็น มีการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
มีการจ าหน่ายพัสดุ และมีรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

  2 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1 มีทะเบียนทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ จัดหา 
เป็นไปตามระเบียบ และมีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

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

  
 
 
4 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 

รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดียิ่ง   

3 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับดี      

2 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับปานกลาง 

1 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดในระดับพอใช้  
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 
การพัฒนาตนเอง 
1. มีการศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง ด้วยการเข้า
ประชุม อบรมสัมมนา    
ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืนๆ 
(10 คะแนน) 

 

  
4 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
40 ชั่วโมง/ปี   

3 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  
30 ชั่วโมง/ปี   

2 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง/ปี  

1 มีการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและมีชั่วโมงเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เพ่ิมเติม หรือวิธีการอ่ืน ๆ น้อยกว่า  
20 ชั่วโมง/ปี   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

2. มีการรวบรวมและ
ประมวลความรู้ 
ในการพัฒนาองค์กร 
และวิชาชีพ  
(10 คะแนน) 

 4 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง     

3 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง     

2 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้  
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง   

1 มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ 
จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย 
รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน      
(5 คะแนน) 

 4 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

3 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

2 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด 
และ มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้นั้น  
ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน   

1 เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานต่ ากว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด  
และพัฒนางานและมีการใช้องค์ความรู้ 
ที่ได้นั้นไปพัฒนางาน   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน      
(5 คะแนน) 

 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น 

(1) เอกสารสิ่งพิมพ์  
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิทยุกระจายเสียง   
(4) โทรทัศน์   
(5) website  
(6) เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา 

ทางวิชาการ   
(7) อ่ืน ๆ  
 

4 ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
3 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
2 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 
1 ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ 

5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น  
(5 คะแนน) 

 ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด หรือรางวัลจาก
หน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
4 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 4 รายการ   
3 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

3 รายการ   
2 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน  

2 รายการ   
1 ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวน 

น้อยกว่า 2 รายการ   
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

6. การเป็นสมาชิกหรือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรวิชาการหรือ
องค์กรวิชาชีพ  
(5 คะแนน) 

 4 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นกรรมการหรือคณะท างาน 
ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผู้น าเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานโดยเป็นที่ยอมรับ  

3 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ โดยเป็นคณะท างาน ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมหรือเป็นผู้น าเสนอผลงาน   

2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ  ในการจัดงานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ
ของผู้บริหารการศึกษาหรือองค์กร
วิชาการหรือองค์กรวชิาชีพที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุป 
ก.ค.ศ. (บก. 2/3) 

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ  
สายงานบริหารการศึกษา 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน ....... .................................................................... 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ 

 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา   
(60 คะแนน) 

      

1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)       
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา 
4      

1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 

4      

1.3 ความสามารถในการด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4      

1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4      

1.5 ความสามารถในการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

 2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)       
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ 4      
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
4      

2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4      

2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4      

3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)       
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4      

3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4      

3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 4      
 4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)       
 4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
4      

 4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

4      

 5. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)       
  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 4      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1 60      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน 

4 
 

 
 
 
 

1134

1134



- 21 - 
 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 

      

1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

10      

2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 

10      

3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพ่ือน
ร่วมงาน 

5      

4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน 

5      

5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 5      
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ

หรือองค์กรวิชาชีพ 
5      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 40      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน 

4 
 

รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน 

 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 

 
1. จุดเด่น   
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ข้อคิดเห็น   
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุป 
ก.ค.ศ. (บก. 2/3) 

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ  
สายงานบริหารการศึกษา 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน ........................................................................... 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ................... ........................ 
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ 

 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา   
(60 คะแนน) 

      

1 การบริหารงานทั่วไป (20 คะแนน)       
1.1 ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา 
4      

1.2 ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 

4      

1.3 ความสามารถในการด าเนินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4      

1.4 ความสามารถในการประสานงาน ระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4      

1.5 ความสามารถในการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ การปฏิบัติตามแผนของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

 2. การพัฒนาด้านวิชาการ (16 คะแนน)       
2.1 ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ 4      
2.2 ความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
4      

2.3 ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4      

2.4 ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4      

3. การบริหารงานบุคคล (12 คะแนน)       
3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4      

3.2 ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4      

3.3 ความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 4      
 4. การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)       
 4.1 ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
4      

 4.2 ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

4      

 5. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (4 คะแนน)       
  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 4      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1 60      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 1 =……………………………. คะแนน 

4 
 

 
 
 
 

1138

1138



- 3 - 
 

ส่วนที่ ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
(น้ าหนักคะแนน 
xระดับคุณภาพ) 

4 3 2 1 

2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 

      

1 มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

10      

2 มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ 

10      

3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพ่ือน
ร่วมงาน 

5      

4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน 

5      

5 ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 5      
6 การเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ

หรือองค์กรวิชาชีพ 
5      

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 40      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ส่วนที่ 2 =……………………………. คะแนน 

4 
 

รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………………………. คะแนน 

 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 

 
1. จุดเด่น   
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ข้อคิดเห็น   
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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ค าช้ีแจงการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัตงิาน 
สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด 

 
 

การประเมินด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน  เกณฑ์การตัดสิน  และวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

 

1. องค์ประกอบการประเมิน   
     การประเมินด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน   ประกอบด้วย  

2  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  คะแนนเต็ม 60 คะแนน   

มีรายการประเมิน  4  รายการ ดังนี้ 
 1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน หรือผู้รับบริการ  (15 คะแนน)   
 2) ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา  (15 คะแนน)   
 3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน  (15  คะแนน)   
  4) ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม (15 คะแนน)   

    ส่วนที่  2 ผลงานทางวิชาการ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีรายการประเมิน  3 รายการ ดังนี้ 
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20  คะแนน)   
 -  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 -  การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง 
    ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 

-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2)  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  (20  คะแนน) 

-  ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ครู  บคุลากรทางการศึกษา  การจัดการศึกษา          
  หน่วยงานการศึกษาและชุมชน  

-  ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
 

2.  เกณฑ์การตัดสิน 
2.1 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา

คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้     

   

วิทยฐานะ 
ผลการประเมินด้านที่ 3 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน 
ช านาญการพิเศษ   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
เชี่ยวชาญ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
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2.2 การปรับปรุงด้านที่ 3 
 กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 และคณะกรรมการ มีความเห็นว่า  

ผลการปฏิบัติงานอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ จะต้องมีผลการประเมินจากกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน  
ผ่านเกณฑท์ั้งในส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  และคะแนนรวมเฉลี่ย   

การปรับปรุงด้านที่ 3 สามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ปรับปรุง
ภายในเวลา 6 เดือน  เมื่อปรับปรุงแล้วหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับการประเมิน 
ยังปรับปรุงไม่ครบถว้นตามข้อสังเกต อาจให้ปรับปรุงได้อีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลา  3 เดือน   

3. วิธีการประเมิน 
  3.1 ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ควบคู่กับกรอบการประเมิน 
ด้านที่ 3   

3.2 ให้กรรมการพิจารณาข้อมูลส่วนที่ 1 คือผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการ
จัดการศึกษา จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ผู้ขอรับการประเมิน
รายงาน และอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  ส าหรับการประเมินส่วนที่ 2 พิจารณาจาก
เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ ของแต่ละวิทยฐานะ ทั้งนี้การประเมิน 
ในส่วนที่ 1 และ 2 นี้ อาจให้ผู้ขอรับการประเมินตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 

3.3 การประเมินด้านที่ 3 ให้กรรมการแต่ละคนประเมินรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการที่ก าหนด 
แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตในแบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก.3) ให้ชัดเจน 
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แบบประเมินด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 ชื่อ...............................................................................นามสกุล................................... .................................. 

ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .................................................................... 
สังกัด...........................................................รับเงินเดือนอันดับ คศ. .................ขั้น ...............................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ............................................................................... 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(60 คะแนน) 

   

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาและหน่วยงาน  
4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม 

15 
15 
15 
15 

 

รวมคะแนนผลการพัฒนาคุณภาพฯ    
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน) 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.2 การแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนา 

การจัดการศึกษา ทีแ่สดงถึงความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  

การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน 
2.2 ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 

 
20 
 
 
 
 

20 
 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ    
คะแนนรวม    

 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(............................................................) 

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

ก.ค.ศ. (บก. 3) 
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ราย (นาย นาง นางสาว) .................................................................. 

 
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(............................................................) 

วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ........ ........... 
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kn,~~1~Llln,ll.IbQ.n,tIbl~n,l~U:~Lll~lbll~u:~@.\!n,L~~~gfb~Lll~lbll~n,t~~1~lbll~008L~ll~@!b[btQ:~~~1mtn,L~~~gfb~Lll
Ib(\S'PIb1\Il"P

~lbll~U:~@.\!R!.l1~~LllmLn,Lp.~~~n,L~~Ii\,~n,r;m@~1@~Iit,~LllmLn,Lp.~le\~n,L~~lA,~U:@Il.~Lll1'Z'Z

n.~~@Il.L~n,~I1n,l~~n,,t1Q:S'~~Iit,n,@JlL~L.1~~~~
"',

~lP.n,tn,~~~Gr@~~L~~~n,LTh~Ii\,~n,t~~~fblit,11L~@~1it,~~~fblit,11L~n,tn,L~~~gfb~Lll~lbll~U:Z'Z

Lytm~111·!.l·~·ll~n,~~fbIit,11L~~~L~@~1it,@Il.L~n,~~n,l~~n,,t1Q:S'L~ll~@!b[bt
Ib1\Il"Pn.IbI"blIP

l~11LibmLll.l~ll.1t~~n,L~~Ii\,llbli\,~~~n,1it,11Llil~~L~~@lilR!.l1M,mLll.l~ll.1t~~n,L~~Ii\,lv'1'Z I"fiF''C;:rF='F'I00I1it>F'"="
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t}~~Q;LJlA,~@t}1@~~L~@M.~LQ.~Ln,~~::g~11~@m~Ln,~~tLLJn,L,\,4::g~11n,~~m_E.tLLJ~]>tLIA~,rbtLLJn,L,\,4
~,~

n,@~tLLJn,~~1tLLJ~]>tLLJn,L,\,4~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~mm~1::gtf1.tLLJn,k,\,4t~@~t~~rtIA11L~~tL~~

~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.tLLJ"5

bn,IrPI>P

n,!b~l-1A~]>n,tL~LJ~tLLJ~LIA,WL~~n,::g~11t~tLLJQ.LtLJlo~}£l ~~11.~l.!LJ@n,~1Xbt@1l.!&::gn,LTh~IA,~L~LJL~::gn,LTh~IA,~~ 1111II

n.IrPI>Pf1,n.
L~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~LJLIA::gn,LTh~1A,~n,@~1@~IA::gn,LTh~1A,~~@Il.L~n,~,\,4ttlE,l~rtlA11L~~tL~~~~W

r:.n,n,
n,1A,11!&LJ:bIA~~f1.tLLJLJL~~~1!&n,L~~f':ln,c;1::gtf1.~n,Q11b~::gLrtlAmtLIbL~IbLt.~kIbLt.~~!&n,!b~l-IA~]>n,t ,II11

L~LJ~tLLJ~LIA,WL~1E,lh::g~11t~tLLJQ.LtLJlo~}£l~~11.~l.!LJ@n,~1Xbt~~t~1A1~t.,\,4t~~rtIA11L~~tL~~~@Il.!&LJ:bIA~,Cb~[b ~,
n,

tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~L@fttL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~LJLIA~tL~LJ~tLLJQ;n,tn,~1::gtf1.tLLJ~W

L~LJ~tLLJQ;::g~~1mt~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.LrutL~~tLLJn,@LJ::gtf1.@~m~mLt.~
n,n,n,

@n,~1::g~11n,L~~Ltt~~rtIA11L~~tL~~!&~Ib@Jlo~@Wn,~LJ::gm1n,@~~t.t~@~1L~LJ~n,Llj~LJ@n,@~IAn,!bL~LJ~n,Llj~n,t III11

bn.n.I;'Pb

L~LJ~tLLJ~LIA,WL~~n,::g~11tIE,ltLLJQ.LUJloLJL~tLLJIbttusru~~}£lL~LJ~ru.u~ULJ~r,ru.~~Xbt~~1::gn,LTh~IA,~LJIA, ~
~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~n,r;1LQ.fu,Cbn,~~,Cb~::gn,Li~n,tL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~1'17

n,

t}~~n,~1::gtf1.~~Xbt'17 ~
t.~11LIb::gn,L~~IA,~n,@~1@~IA::gn,L~~IA,~~Xbt@~1@~IA~rtIA11L~n,@~1@~'Jlot~~,!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':ln,Qm~IA III'I

~~tt~,Cb~t}l.!LLJ::gtf1.@~IALfufu~f1.n,k@~'L~LJ~tLLJ~@Il.~~IAn,t.~n,r;,~t~ULJLQ.~~LIA,n,L~~tmr;'ftt~@~::g~"
n,

@Il.L~n,~!&n,p~n,!bQ;~~~IAn,@~L~L..1::g~::gt~t.p.n,tn,L~~f':ln,Q1~@~@n,~mll.~!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':lt}~Xt
I'I1111

tLLJ~Lt1~@mL~@
",

n,b

n,@~tLLJn,~~,ULJ~]>ULJn,1lt.~~W]>~n,L~n,Q'~@~~~1ULJ~LtZL~LJ~@J:bfttn,t.n,L~n,~~,~~@Il.M.LLfru~

Ln,~~@~'~IbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~'1LlAfur:~"@~'~~L~~IbLt.~~~@::g~"~~blA,~~t.m'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ

n,bn,
n,L~~f':l@tIAM.Q.LQ.t.~LlA,tn,~t1tLLJn,Q.IbQ.LJL~~LJ'IA,tn,~t'tLLJ~~tLLJLn,~M.tLLJ~f':ln,L~~Lt@tIAn,@~tLLJn,~t,tLLJ Pi='F='l:;:rt'5F=''0F"rriF='~f'bIi'II'='

""'" ~,£;tLLJn,1lt.~~'~]>~n,L~n,r;'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~~l.!'~mLQ.t.~~,W::gn,LTh~IA,~Z'Z'£

tLLJ~Lt1~@J:b~L~@n,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~@~~~ltLLJ~LtZL~LJ~@J:bftt
~

n,t.n,L~n,~~'~~@Il.M.LLfru~Ln,~~@~'kIbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~1'LlAfur:~"@~,~~L~kIbLt.~~~@::g~"~~blA, ,,
n.n.n.fbbb

~~t.n,l'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ~]>tLLJn,f':l"n,1l~@~~~@~::g~'m~~'~~@Il.kn,~~,tLLJn,L,\,4LlAmr:~"tLLJn,t~LIbIA~ft~~~~ "bn,
n,~::gru~LJ~n,tULJLQ.~~LIA,n,L~~f':l@~IAM.~LQ.~~LIA,kn,~~,ULJn,Q.IbQ.LJL~~~'!&kn,~~1tLLJ~]>tLLJLn,~~tLLJ~f':l

,'
"n,'"

n,L~~LW~IAn,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~mLQ.t.~~'tlE,l::gn,LTh~IA,~1'Z'£ ~,,
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L~U8@J:l[ttr.,~1m,Vlbr.,t~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,L~zI:-Xt
,'"

M,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~M,!l!LQ.tLM,~~~~111:-@mWLM,~~tLUM,L~

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) F'1"5~:::rtI1:::>f5F'I1i

~~11£rt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) fb,.".("b,.".('b11i'"1'5
'"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
'"'' bbI'bn.BY

M,LI:-~I':lM,LLJ'rul.l rt~~t!J~~11~l!l!r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~fbl,kl1~tLUmLM,LP.tl.l~M,Llli8IAt
"

~l!l!r.,)!l1L~U8@J:l[ttZrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~
"'

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) P'I'lif=7(bf'b1:::>1"5f='1'5
,"'

~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) rtlf=>'f'bF="('1)11i'"1'5
"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
",' ,,

M,LI:-~I':lM,LU'rul.lrt~~t!J~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~
"

!}fbt@~I:-~~M,bI\,L1J·kl·l.I·U~IbLw~ruumL~tLULQ.~I:-LIAM,LI:-~I':l~~11LfbI,U~tLUf.1£L~U8@J:l[tt
"'

M,l:1~tfbtLu~ruumL~I:-@~8~1@Q.L)pM,~~M,lM,@~LfbI,U~tLUf.1M,~M,ll:-~rt,t1M,,V@~~~LfbI,U~tLUf.1~l:-~bI\,M,@~
,,"

~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':l!JI:-@~~i!l.!}tLU~~~~11~ruU1U~bI\,IbLW~M,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~81A~!J~i!l.~~
I'I'lII

M,1J~WtLUlAsruU1'9 ~,..,
,

~1JM,~M,~M,r;1@~~t~ttLu~tfbM,r;1
"

~~@Jlo~t@!J1~~11M,,t1LfbI,U~tLUf.1I:-@Q.M,l:1~tfbtLU~l':lrt@1Ji!l.r.,tWtLUlbtW~rul.ll:-)!lI:-~11@~1LfbI,U~UU~M,~WIl.mLI:-U,t1L¥l
I1'11'1II1'1

n.n.n.n.
I:-~fbtl:-~1ml:1~tfb~~tM,l:1~tfb~rt,VI:-@~l.I~@IJ[ttM,~1IbLr.,l.I!JM,,t1~~11r.,~111:-~i!l.M,r; 1IbLtl.lIbLWl:-tWI:-@~UL!M,l:1~tfbtLU~1':l

" ~~
L~M,~1r.,~11LrutLi!l.~M,l:1~tfb~ULbI\,1:-i!l.11~~~11LfbI,U~fb~WtIJLU@l~O:1~tM,,t1M,l:1~tfbtLU~l':lrt,V8r.,~M,~1[tttl.ll:-)1b1\,11L~

"" n.n.n.bn.
I:-tL~~~UJWl:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1rtLtlAtl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~tM,l:1~tfbUU~l':lfbtlJM,l:1~tfb~~t£'~

,"
~pM,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~8IAW@ll.fbtr.,L~UI:-~M,l:1~tfbtLU~I':lL!bL!tLIbLIJ9@JloM, t~M,bI\,L1J~IbLW

,
~ruumL~M,l:1~tfbtLU~1':l~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLU!JL~f.1I:-XtIbr.,tM,WM,tM,l:1~tfb~tz~M,8~1l.1LU'M,l:1~tfbtLU~~11

""'
LM,~~~~11L!b~m1L)p~t@~ml:1nfbtLUM,r;11~M,8~1l.1WM,l:1~tfbtLUM,t8~11:-,t-l.I1~~M,8~1l.1LU'LfbI,U~tLUf.1~

,,"
n.n.~n.

L~U~8~tM,r;1tl.ll:-)1b1\,11L~I:-tL~~I:-@Il.~LJ:lbl\,~,Cb!-! fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,l:1~tfbM,l:1~tfb~~tZ·~

l:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1M,l:1~tfb~@M,1J1(Z·~r.,)LfbI,U~tLUf.18LtM,@lJtLUM,LI:-8LIJ~LJ:lbl\,~DgfbtLUUL~
"' ~~~

~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8Ltrtrt111bLW~LJ:lbl\,~D!-!fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8LtLiA~]ltl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~t1S
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,", ~~~~vt,~k!el!tlf,n.rmnl~m!el~f,rtn.krt~f,LuLQ.~~LlAnL~~f':1n.k,lPl ~,
,' 'le!'!eI'UnLw,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~LtnG'le!'!eI'UULvt,f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~f,rtn.krtf,LU~~~W

!tlf,f\rmnl~n.f,!eI~GE-W~1~nL~U~vt,f,L~UG1~~~f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~~11~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1

'"'" ~nL~~IA~nG~1Gfl,L~n.k,lPl'le!'!eI'UnLN.l,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~~l~LtnGJ:nQ1'le!'!eI'U~l

~GE-l~~1~nL~U~vt,f,L~UG1~XtIbG~M,~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1~~11~nL~~lA~nG~1G~vt,
III!'1'

08~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,wuL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~1117n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£IAnL~~~11n~f,mQ.f,LU~~f,Lvt,f,n.f,LUnL~ZIAnL~(Z) F="I1iIi='fbIb"=71'5F='f1: ,~,

~~11s-n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

~lQ.lWUiA.nG~f,LUn~f,1f,LU~~f,LUnL~1IAnL~(1) fbF='I'bF='fb1'5f;::oI1i ~,

t}~~~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~ ~,,
,,

nL~~f':1M,LUlLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UIAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP ~

S-L~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,WUL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~11£n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£~nL,lP~~11n~~m,Eof,LU~,Q>f,Lvt,~n.f,LUnL,lPZ~nL,lP(Z) ,~,

~~1117n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

,,
nL~~f':1M,LU'lLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UlAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP

~

-s--
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LRUl't~LUQ~n,mLl!(Z'~l)LRUl't~LUQ~L~~L<!lr:-rJ.1,11L~ ~L,CbJ.1,\!.n.~fb~LUUL~~\l1~n,LN~t':In,Lr:-~L~(Z)

n-~l)tL<!lr:-rJ.1,"L~~n,L~~lA.~n,G~m~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.L~(1)

t:r:-~~Q.Vn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l,~fuLR.W~1~L<!l~n,L~~lA.~~tmfuLR.t.~~1~L<!l~n,L~~lA.~Z'Z
I'lI'I

n,,liln,Q1Ln,~~~LUn,L~~~,.Cl~ln,Lr:-~LIbJ.1,n.GIbr:-~L~n,G~r:-L~L~n,P.1r:-G]ot.~~1~n,~n,L~U~J.1,~L~UG'(V)

>jooqaol~tvttnnmtGkM.LRUl'tn,Llj~~LU~t.n,L~~UL~r:-G~n.k~LUn,L~~~11

Ln~~~~m1:~n.G~LuNtlt.~n,Lr:-~,.Cl~fb~Lur:-lblt.~~~~l(>jooqaOl)n,Lr:-~,Cb~fb~LU~~~~fbUi1n,,.Cl(£)

LRUl't~LUQsn,mLl!(Z'~t.)LRUl't~LUQ~L~tL<!lr:-rJ.1,11L~~L,CbJ.1,~~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~(Z)
I;Pn.I;PI;P

(l'!kt.)~L<!lr:-rJ.1,11L~~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.WGfl.L~(1)
b"'"I;P",I'll8'P

t:r:-~~R.Zn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l1~~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~~~11~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~1'Z
~,

t:r:-~Lrtl~L~~~LUn.GU~~fbG~mL~U~J.1,~L~UGmGkM.r:-kL<!l 1~~Qn.G~Q~G~~~t ~,~
b8'PI;Pn.

LRUl'tn,Llj~G~Gfl.L~n,~~t~~lZG]O!,AsrtlUW~J.1,r1:L~~,.Clr1:~rtlL<!l~r:-G,lil ~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.~~Gfl.~'z

(Z'~t.)

LRUl't~LUQ~L~n,G~~LUn,Lr:-~L~~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~n.n.1mtn,~1~~fb~LU~t':IUi1n,,.Cl~~11~L<!lr:-rJ.1,11L~
n.n.

r:-~L~~r:-Gfl.~r1:G]or:-GWn,~u~~11n.G~~t.~~G~11b~~Lr1:J.1, 1r1:Lt.L<!lr1:L~~LUr1:~W~rtlL<!lr:-~r:-~11~~lLRUl't~LUQn,~G~1 IIf1I'lI

LRUl't~LUQUtA,~L<!lr:-rJ.1, 11L~r:-~L~~r:-Gfl.~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~mr:-~t':In,~1~~fb~LUn,Q1L~n,~1~~fb~~t'1

• n,,Cb1~~~~11~Ln.~lmGn,~n.G~n,Lr:-~~11

%n,~~1~LU~]l~LUn,h~n.!1~n,Lr:-n,G~r:-L~L~r1:L~n,G~r:-r1:1t.]on,t.n,Ll!r:-l:1~LIbJ.1,"n,Lr:-~,.Cl~fb~LUr:-r1:1t.]o" ,,

• ~t.~~L<!ln,LJ.1,r1:M.lA.1r:-W/~~J.1,r:-]l'n,\.lU n,Lr:-U!1L~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"LRUl't~Lu~n,~~fl.mLr:-U!1L~" ,~
~t.~~LUR.L~n,t.~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"~~J.1,r:-]l~LUgLRUl'tn,Lr:-U!1L~,,

t:~LU£~~~11!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~'01
~

~~r1:Lt.L<!ln,Q1~~11r:-G]oW~1~~~~"~n,L~~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.~r:-Gfl.n.GR.~~n.kIbLt.L<!ln,Q1L~G~~t~~tn.GR.~~ IIII

~LUn,Q1L~~LU~G~J.1,t:~Lu£~~m1!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~fbtn,Q1~t~,.Cl~fbfl:tG~m~1lA.LIb~~fbG~J.1,~tr:-~~~1~LUn,Q'L~~LU~
~

L,t.n.M.n.G~~t.~~r:-~J.1,~LLJULJ.1,~kL<!lr:-~L<!l1~~lt:~LU£~~~11_tAsrtlU1U~J.1,r1:L~Lrtl~L~~~LUn,Q1L~1bt'6 ~
• ~~n,~n,Qn,Q1

~
G~1btt.~11~t~LU~~fbn,Q1~r1:~~~1m~1~~fb~LU~t':ILrtl~L~~~W,~11t.~11'\.l'L<!l' UG~J.1,'~\.lUG~1'8
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.,..,.n.
n.L!'lM~n.L~~[A,~n.I3~'13~1t1,;::n.UW[A,~~I3fl.~~~m~~'LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~~[bln.C;';::!,[b!'LLJ~LJ,~~13Jlo

•II"

• ~Xtrtl3kM,Lru!'L~~!'LlJ~t':l~~"~llt1,~,Q:!'LLJgLFbLJ~n.LW!1L~~t~L"n.l3rtl~rt~'MILJ~tyWZTL ~,
IN>""n.B'P

n.L!'[A,;::n.L~~[A,ln.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.t':l~~"13M"LFbLJIel!'LLJ[A,n.M,~fl.' n.L~LJn.L~~~";::~"snL~~[A,r, 'eo'PI'F-F=oI'TiI1I'F$=7Ji=l'1'Ft'bo/,&'=' ,II111

.,.n.•
n.13~'I3~It1,;::n.L~~[A,~~~t~~~~,,~~csL!'~LrtrtL~~Ln.L~~~~t~L"n.I3~rt~'~IrlLJ~tyW~TL IIIII

~1\IN>'"n.8'P
Fblrl'~!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~;::~"!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~tL
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บัญชีรายช่ือรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดให้การรับรอง 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559) 
    

 
              

 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

1 รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

2 รางวัลชนะเลิศการประกวดต้นกล้าพลังงาน 
"นวัตกรรมพลังงานเพ่ือโลกเขียว"
ระดับประเทศ (Energy Innovation 
For Green Globe) 

ส านักนโยบายและ
พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

3 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 
(รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก 
พระนามาภิไธย ย่อ สธ) 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 



      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 
 

4 รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 



      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 

5 รางวัลเหรียญทองการประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประทศ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

6 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

7 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



      

รับรองให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ที่มีชื่อ 
เป็นผู้ได้รับรางวัล 

8 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
การศึกษาไทย (สวทศ.)
ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู 
และส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
มหาวิทยาลัย 
ที่ร่วมโครงการ 



    



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

9 รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ SCG 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

10 รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ การแสดง 
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ส านักงาน กศน. 
กระทรวงศึกษาธิการ 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

11 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

โครงการพระเมตตา
สมเด็จย่า 

   รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

12 รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย 
เพ่ือค้นหาอัจฉริยภาพ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
(Thailand Mathematics Contest)  
การแข่งขันในรอบพิเศษ 

สมาชิกภาพสหภาพ IMC
ประจ าประเทศไทย 
(International 
Mathematics 
Contest Union 
Thailand 
Secretariat) 

  

   

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

13 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
โครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
(Young Scientist Competition : YSC) 

ส านักพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
  

1179
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

14 รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess   
Jubilee Award) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 



    



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ไดร้ับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

15 รางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ
ระดับประเทศโล่รางวัลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

16 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย 
ระดับประเทศ 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
     ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาด้วย 

 
17 รางวัลนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

พระราชทาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   

      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

18 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

 
19 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 

กีฬาแห่งชาติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

20 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

21 รางวัลการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน
นักศึกษาทุกประเภท ที่ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 

กรมพลศึกษา 

  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

22 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา 
ประเภท กและฟุตซอล 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

23 รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กร 
ที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

1184

1184



- 11 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

24 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
เพชรยอดมงกุฎถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มูลนิธิร่วมฉัตรร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

25 รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ สมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ 



    

รับรองให้กับครูที่รับผิดชอบห้องสมุดจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครู
ที่รับผิดชอบร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่รับผิดชอบห้องสมุดไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ 
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

26 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 
(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) 

มูลนิธิสมาน-คุณหญิง
เบญจา แสงมลิ ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

1186

1186
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

27 รางวัลชนะเลิศโครงการธนชาตริิเริ่ม… 
เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

ธนาคารธนชาติจ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
และส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  

 

  

 

    

  

  

27.1 รางวัลที่ 1 ประกวดมารยาทไทย  

 



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

27.2 รางวัลที่ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียง       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

1187

1187
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

28 รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์            
"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ 
และจิตวิญญาณครู" 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

29 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

หมายเหตุ รับรองถึงปี 2557 และปี 2558 ไม่รับรอง
เนื่องจากการประกวดสิ้นสุดที่ระดับภาคเท่านั้น 

30 รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชนพลังงาน
ทดแทน (Thailand Go Green)          
ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ บริษัทบางจาก 
จ ากัด (มหาชน) 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

1188
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

31 รางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์และผลงานได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในงาน 
International Exhibition for Young 
Inventors (IEYI) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
32 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบิน

จ าลองและวิทยุบังคับ"หนูน้อยเจ้าเวหา
ทีวีไทย Young Pilot TV Thai" 
ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับสมาคมกีฬา 
ทางอากาศและการบนิ
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถัมภ์
สมาคมกีฬาเครื่องบิน
จ าลองและวิทยุบงัคับ 
สถานีโทรทัศน์ทีวไีทย 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

33 รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

34 รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม 
โครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดี  
มีคุณภาพ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท าแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีเป็นผลงานวิจัยที่จัดท าเป็นคณะบุคคล  
ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดท าผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยต้องเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
หรือการจัดการศึกษาและต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

35 รางวัลชนะเลิศค่ายนักประดิษฐ์            
(ชื่อเดิมรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่)  

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 



    
 

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และ
ผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

1190

1190
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

36 รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้น 
ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 
 

  

1191

1191



- 18 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

37 รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า10 ปี และได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
มาแล้ว 3 รางวัล ในสถานศึกษานั้น จึงจะสามารถน ารางวัลนี้ 
มาเสนอขอได้ 
 
 
 

(กรณ ี3 รางวัลภายในระยะเวลา 10 ปี) 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

38 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สถานศึกษา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(รางวัลสูงสุดถึงปี 2557 ระดับดีเด่น 
และปี 2558 ระดับยอดเยี่ยม) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 





   1. รางวลัที่มอบให้กับสถานศึกษารับรองให้กับผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

(ต่อ) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สถานศึกษา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(รางวัลสูงสุดถึงปี 2557 ระดับดีเด่น 
และปี 2558 ระดับยอดเยี่ยม)  
 

 



   2. รางวัลที่มอบให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รับรองให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

39 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
"เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง" 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และกลุ่มกัลยาณมิตร
เพ่ือการเสริมสร้าง
เครือข่ายวิถีพุทธ 
(กพค.) 

         

39.1 รางวัลสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร
ระดับประเทศ 

 
 

      รับรองให้กับข้าราชการครทูี่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

39.2 รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
"ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" 

      รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

40 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียน/นักศึกษาดีเด่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ประกวดโรงเรียนดีเด่น  
- ประกวดนักเรียน/นักศึกษาดีเด่น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับธนาคารออมสิน 



    

1. รางวัลที่มอบให้กับสถานศึกษา รับรองให้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา
เสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

2. รางวัลที่มอบให้นักเรียน รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน
จนได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) 
หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

41 รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ 

ส านักงานเลขาธิการ  
คุรุสภา 

    รับรองให้กับครูที่คิดค้นนวัตกรรมและน าไปสู่การปฏิบัติ
จนเกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (คิดค้นนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว)  
หรือ กรณีที่มีครูทีร่่วมคิดค้นกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการคิดค้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูีค่ิดค้นนวัตกรรมไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

42 รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ต้นแบบ 

คณะอนุกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

  































 รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

หมายเหตุ รับรองรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  
และรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน 
ถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

43 รางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนชั้นที่ 3 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

   รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวลั 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

     

    

  

1199

1199



- 26 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

44 รางวัลชนะเลิศพ่ีน าน้องรักษ์น้ า 
ตามแนวพระราชด าริถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์กรมหาชน) 
ร่วมกับ มูลนิธิโคคา-โคลา 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กรมชลประทาน 
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

1200

1200



- 27 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

45 รางวัลต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

1201

1201
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

46 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 
"ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า"  
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

กลุ่มบริษัทฮอนด้า 
ในประเทศไทยร่วมกับ
ส านักงาน กปร. 
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย 
และสถาบันสิ่งแวดล้อม 

    รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

1202

1202
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

47 รางวัลสถานศึกษาระดับดีเด่น 
ด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



    

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

1203

1203



- 30 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

48 รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
รางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร"
ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิสถาบัน 
และหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ 
ต่อพระพุทธศาสนา 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

   รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

 

 

1204

1204
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

49 รางวัลชนะเลิศการประกวดนวตักรรม 
นาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 

สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 



  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไมน่ ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 
 

  

1205

1205
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

50 รางวัลชนะเลิศโครงการกรุงไทยยุววาณิช
ระดับประเทศ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

51 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

52 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ส านักนายกรัฐมนตรี   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

53 รางวัลชนะเลิศสื่อการสอน 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
(Web media) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

54 รางวัลคุรุสภา (เข็มทองค า "คุรุสภาสดุดี") ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

55 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท าแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีเป็นผลงานวิจัยที่จัดท าเป็นคณะบุคคล 
ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดท าผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  

ทั้งนี ้ผลงานวิจัยต้องเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
หรือการจัดการศึกษาและต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

56 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาต ิ   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 

57 รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 
58 รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ
 

     รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

59 รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภาดีเด่น 
ระดับประเทศ 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท าแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีเป็นผลงานวิจัยที่จัดท าเป็นคณะบุคคล 
ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดท าผลงานวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยต้องเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
หรือการจัดการศึกษาและต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

60 ยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ) 
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   - ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
   - ประเภทครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักกิจการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจกรรม
นักเรียน 













  รับรองให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและช้าราชการครู 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล     
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

61 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ   
(OBEC AWARDS)  
   - ประเภทบุคคล 
   - ประเภทหน่วยงาน (สถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

 1. รางวัลที่มอบให้กับบุคคล รับรองให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

2. รางวัลที่มอบให้กับสถานศึกษา รับรองให้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

3. รางวัลที่มอบให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รับรองให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

(ต่อ) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ   
(OBEC AWARDS)  
   - ประเภทบุคคล 
   - ประเภทหน่วยงาน (สถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
  

       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 
62 รางวัลเหรียญทองอันดับ 1  

ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ  
(Master Supervisors) 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

          รับรองให้กับศึกษานิเทศก์ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

63 รางวัลบุคคลที่ได้รับการยกย่อง 
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) 
  

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

64 รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 

 
65 รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ 

ชั้นที่ 1 ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
โครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล ยกเว้นกรณีได้รับรางวัล  
เนื่องจากบริจาคเงิน หรือบริจาคสิ่งของ 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

66 
 

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบในความรักชาติ
ถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) 
  

     รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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1213



- 40 - 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

67 รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดบันานาชาติ 
เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักเรยีนไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน 
ทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
  1) การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : 
Po Leung Kuk Primary Mathematics World 
Contest (PMWC)                                               
  2) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหวา่งประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา : International Mathematics 
Competition : Elementary Mathematics 
International Competition (IMC : EMIC)                    
  3) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหวา่งประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น International Mathematics 
Competition : World Youth Mathematics Inter-
Cities Competition (IMC : WYMIC)                  
  4)การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics 
Olympiad (SMO)                                               
  5) การแข่งขันคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา : International 
Mathematics and Science Olympiad for 
Primary School (IMSO)     
6)การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลมิปิกเอเชียระดับ
มัธยมศึกษา : Asia Inter-Cities Teenagr's  
Mathematics Olympiad  (ATMO) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ 
สอวน. , สสวท. 



    



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ  
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอ
ได้เพียงคนเดียว โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้เข้าร่วม
แข่งขันในระดับนานาชาติด้วย จึงจะสามารถน ามา
เสนอขอได้ 

1214

1214
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

68 รางวัลระดับ Platinum อันดับ 1  
การประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษา
แห่งชาติ โครงการเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



  

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

69 ครูต้นแบบ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 
 

   

      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

70 ครูผู้สอนดีเด่น (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 
 

 

      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 

71 รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพโปสเตอร์
ของสโมสร The Children of the 
Earth's Club ประเทศญี่ปุ่น 

สโมสร The Children 
of the Earth's Club 
ประเทศญี่ปุ่น 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

1215
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

72 รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 

      รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

73 รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปะเด็ก 
นานาชาติ ณ ประเทศโปแลนด ์
โครงการ International Art 
Competition and Youth People 

องค์กร Children's 
Creative Art Centre 
and Gallery in Torun
ประเทศโปแลนด์ 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

74 รางวัลชนะเลิศ First Prize  
การประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก
นานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง 

องค์กร Po Leung kok
ร่วมกับ ส านักการศึกษา
ฮ่องกง 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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1216



- 43 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

75 รางวัลเหรียญทอง (Gold Award)  
การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  
The International Children's Art 
Exhibition 

องค์กร Foundation of 
Art Education        
และบริษัท เพนเทล 
จ ากัด 

 

    

 รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

76 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายเนื่องในวันระพี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

77 รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอก
เยาวชนโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

1217
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

78 The Winner Thailand  
รางวัลชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิก 
Worldwide Innovative Teacher's 
Art Exhibition 
 

บริษัท ไมโครซอฟท์ 
ที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก 
และบริษัท ไมโครซอฟท์ 
ประเทศไทย 

    รับรองให้กับข้าราชการครูทีม่ีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

79 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
Innovative Teachers Leadership Award 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับ บริษัท
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 
 

    รับรองให้กับข้าราชการครูทีม่ีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

80 รางวัลเหรียญทอง (Hydrangea Award) 
การแข่งขันศิลปะ ระดบันานาชาติ          
The International Exchange 
Exhibition of Children's Art 

องค์การ International 
Exchange Exhibition 
of Children's Art 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
81 ครูภูมิปัญญาไทย ส านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา 
 

    รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

82 รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  
รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
รางวัลผู้ใช้ภาษาถ่ินดีเด่น 
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย 
 
 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

83 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชร 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

     รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

84 รางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนชั้นที่ 1 

โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 

    



  

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

85 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1                    
"สุดยอดส้วมระดับประเทศ" 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

    



    

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

86 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  



  



    

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

87 รางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ขอรับการประเมิน 

 
 
 

88 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะ 
สถาปัตยกรรมในพิธีเชิดชูเกียรติ     
“เพชรสยาม” 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ไดร้ับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

89 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทาง ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่จัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี 
เฉพาะทางจนได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท า 
แต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูร่วมจัดท าหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดท าไม่น้อยกว่าร้อยละ60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครผูู้จัดท าไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

90 รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

91 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ  
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

92 รางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชาติ  
ถ้วยพระราชทานฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ 
บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) และ
สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ 
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 
 
 

  

1227
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

93 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง 

บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 
 
 

  

1228
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

94 รางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ 
(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝัน         
สู่ธุรกิจ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ 
ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 
 
 

  

1229
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

95 รางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถี 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

96 รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 

“World Robot Olympiad” 
WRO Advisory 
Council, World Robot 
Olympiad Association 
Ltd. 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

97 รางวัลอันดับ 1 การแข่งขัน 
Soichiro Honda Cup  
ประเภท New Challenge 

Honda Motor Co.,Ltd.        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

98 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
นักศึกษา (T-TEP) T-TEP 
Student Skill Contest 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 

99 รางวัลการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย (อวท.) 
99.1 รางวัลชนะเลิศ                         

หน่วยมาตรฐานดีเด่น                 
ระดับชาติ (เปลี่ยนชื่อ               
รางวัล เมื่อ พ.ศ.2557 เป็น
รางวัลชนะเลิศองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับชาติ) 

 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

  
 
 


   
 
 
 

   
 
 
รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ 
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอได ้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 99.2 รางวัลชนะเลิศสมาชิกดีเด่น          
ระดับชาติ (เปลี่ยนชื่อ               
รางวัล เมื่อ พ.ศ.2557  
เป็นรางวัลชนะเลิศ 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศองค์การ                     
นักวิชาชีพในอนาคต                  
แห่งประเทศไทย)    

ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

    







 

  รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

 99.3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 99.4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
 

100 รางวัลองค์การเกษตรกรในอนาคต     
แห่งประเทศไทย (อกท.) 
100.1 รางวัลชนะเลิศสมาชิก

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ดีเด่นระดับชาติ 

 
 
องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

  
 


  
 


    
 
รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 

คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 100.2 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ 

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

 100.3 รางวัลชนะเลิศการสัมมนา
ผลงานทางวิชาการของ
สมาชิกองค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ 

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

 

 

1236

1236



- 63 - 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 100.4 รางวัลหน่วยดีเด่น
ระดับชาติ 

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้
คิดเป็นร้อยละ100 

กรณีที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 
101 รางวัลชนะเลิศการประกวด

โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

102 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
เพ่ือสร้างสรรค์วิชาการ 
ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม  
สายงานวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
 
 

103 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
Eco Challenge (ออกแบบ  
สร้างและพัฒนายานยนต์ 
เพ่ือประหยัดพลังงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม) 

สมาคมวิศวกรรม 
ยานยนต์ไทย (TSAE) 
ร่วมกับ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

104 รางวลัที่ 1 นวัตกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและส านักงาน 
นวัตกรรมแห่งชาติ 
 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
 
 

105 รางวลัชนะเลิศ International 

Exhibition of Inventions  

of Geneva 

 

Swiss Federal 
Confederation  
of the State and  
the City of Geneva 
 
 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

106 รางวลัชนะเลิศสูงสุดการประกวด
ออกแบบผ้า Chaina World Fashion 
Design Contest 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
ศูนย์การค้าไซน่าเวิลด์   
วังบูรพา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

107 รางวัลชนะเลิศงานประกวด
โครงการแกะสลักผลไม้ 
ผสานงานใบตองและดอกไม้สด
รางวัลถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนารถ 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
โรงแรมแกรนด์เมอร์ 
เคียว ฟอร์จูน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

108 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  
Shell Eco Marathon Asia 

บริษัท เชลล์ ร่วมกับ 
รัฐบาลของประเทศ  
ที่จัดการแข่งขัน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 
 
 

 

 

1241

1241



- 68 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

109 รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ (Hornor Awards)  
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

110 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น          
ระดับดีเยี่ยม (Invention Award) 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

111 รางวัล Seoul International 
Invention Fair (SIIF)  
(รางวัลเหรียญทองการประกวด
และจัดแสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์) 

สมาคมส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี 
(Korea Invention 
Promotion  
Association : KIPA) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

112 รางวัลชนะเลิศราชมงคลสรรเสริญ 
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  
สาขาศิลปะ (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 

113 รางวัลชนะเลิศโล่รางวัล
พระราชทาน ภปร. 
การประกวดโคมแขวน                     

- ประเภทดอกไม้สด                           
- ประเภทสิ่งประดิษฐ์   

ส านักงานพระพุทธศาสนา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่

ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

114 รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

       รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

115 รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย
อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 
สิรินธร ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติ สิรินธร 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนเรื่องการถ่ายภาพในสถานศึกษานั้นด้วย 

 

116 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน
นวัตกรรมระดับประเทศ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

117 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
ชิงถ้วยพระราชทาน  
TOA The King of Wood 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

118 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
มาตรวิทยาทางด้านมิติ 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

บริษัท มิตูโตโย  
(ประเทศไทย) จ ากัด และ 
บริษัท  สุมิพล จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

119 รางวัลชนะเลิศ โครงการ 
ความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิม     
ด้านศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ     
(ภายใต้โครงการฝ้ายทอใจ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ  
(องค์กรมหาชน) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

120 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
Cement and Concrete 
Innovation ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ
บริษัท SCG ซีเมนต์ จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 

 

 

1249

1249



- 76 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

121 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ทักษะสมรรถนะ ด้านเทคนิค
อาชีวศึกษา-อีซูซุระดับชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ 
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ   
เซลล์ จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

122 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
Marching Contest  
ในการประกวดดนตรีโลก  
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสมาคมดนตรีโลก 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

123 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท 
Show Contest Cores Class        
การประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์                   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสมาคมดนตรีโลก 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

124 รางวัลชนะเลิศการประกวด
ภาพถ่ายวันประมงแห่งชาติ  
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี   

กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนเรื่องการถ่ายภาพ 
ในสถานศึกษานั้นด้วย 
 
 

125 รางวัลครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษา ดีเด่น 
 

ส านักงาน กศน.        รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

126 รางวัลสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาดีเด่น 
- สถานศึกษาดีเด่น 
- ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

ดีเด่น 

ส านักงาน กศน.        1. รางวัลท่ีมอบให้กับสถานศึกษา  
รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

2. รางวัลท่ีมอบให้กับส านักงาน กศน. 
จังหวัด/กทม. รับรองให้กับผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.นั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

(ต่อ) รางวัลสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาดีเด่น 
- สถานศึกษาดีเด่น 
- ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

ดีเด่น 

        ไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม.ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.นั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

127 รางวัลห้องสมุดประชาชน 
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
2) ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
3) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 

ส านักงาน กศน.        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

128 รางวัลการคัดเลือกภาคีเครือข่าย/
ศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดและหรือ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น
ระดับประเทศที่ได้รับรางวัลที่ 1
ระดับประเทศ ประเภท 
- กศน.ต าบล/แขวง 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
พ้ืนที่ทรงงาน 

ส านักงาน กศน.        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

129 รางวัลแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ต้นแบบ 
 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

130 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคม
แห่งการเรียนรู้ต้นแบบ 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

131 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตประชาชน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  
(TK Living Library Award) 

ส านักงานอุทยาน 
การเรียนรู้ TK Park 

       รับรองให้กับครูที่รับผิดชอบห้องสมุด 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
(รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครู 
ที่รับผิดชอบร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอ
ขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่รับผิดชอบห้องสมุดไม่น า 
รางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบุ
ว่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

132 รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา
เสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

133 รางวัลชนะเลิศการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องร่วมจัดท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

134 รางวัลชนะเลิศการประกวดค าขวัญ    
และบทร้อยกรองงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
- ประเภทค าขวัญ                             
- ประเภทบทร้อยกรอง 

กระทรวงศึกษาธิการ        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

135 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษาอังกฤษ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

136 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษาอังกฤษ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณี 
ที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

137 รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรม 
ด้านความสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น 
(Best Practice)ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพัฒนา
เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา 
เสนอขอได ้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

138 รางวัลโครงการนักเรียนไทย
สุขภาพดีโรงเรียนต้นแบบ  
Best of the Best 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

139 รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น              
ระดับเหรียญทอง (Supervisor 
Awards) ประเภทการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับศึกษานิเทศก์ที่มีชื่อเป็น 
ผู้ได้รับรางวัล 
 
 
 

140 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
การประกวดผลงานครู 
ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน                             
- ประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                    
- ประกวด Thailand Social 

Media Awards 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็น 
ผู้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 

141 รางวัลสตรีเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงานดีเด่น สาขาครูแนะแนว
สตรีดีเด่น 

กระทรวงแรงงาน        รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็น 
ผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

142 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
สวดโอ้เอ้วิหารรายโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กรมการศาสนา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

143 รางวัลชนะเลิศการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย                       
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

144 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
จรวดขวดน้ า ระดับประเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

145 รางวัลชนะเลิศการประกวด
วงดรัมไลน์ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กรมพลศึกษา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

146 รางวัลองค์กรดีเด่นด้านสุขศึกษา       
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กระทรวงสาธารณสุข        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

147 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE          
ในสถานศึกษา ระดับประเทศ 
ประเภทต้นแบบระดับยอดเพชร 

กรมสุขภาพจิต    
กระทรวงสาธารณสุข 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

148 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) 

กรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

149 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน      
การประกวดสร้างสรรค์  
จากเศษวัสดุ เหลือใช้ 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

150 รางวัลโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
รื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

151 รางวัลชนะเลิศการทดสอบกอรี                
เฉลิมพระเกียรติ ถ้วยพระราชทาน          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักจุฬาราชมนตรี        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน 
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี
ส่วนร่วมในการฝึกสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

152 รางวัลชนะเลิศผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ส านักงานราชบัณฑิตยสภา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีีค่รูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ 
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

153 รางวัลชนะเลิศนาฏมวยไทยอีซูซุ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูทีฝ่ึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

154 รางวัลชนะเลิศการประกวด
โรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียน
ตามโครงการยุวประกันภัย  
ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา
เสนอขอได ้คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา  
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท า สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องร่วมจัดท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

155 รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด 
โครงการ Prince Mahidol Award 
Conference World Art Contest 
ระดับนานาชาติ 

มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

156 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้
ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สมาคมรักบี้ฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

157 รางวัลครูสังคมศึกษาดีเด่น สมาคมครูสังคมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้
ได้รับรางวัล 
 

158 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ยวุชน 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย - ญี่ปุ่น) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

159 รางวัลพระราชทานเข็มเกียรติคุณ            
พระนามาภิไธยย่อ สธ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
สถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารและ 
รองผู้บริหารดีเด่น 
 

สมาคมผู้บริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีชื่อ 
เป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

160 รางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา 
และพลศึกษา 
และนันทนาการ 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

161 รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน  
Intel International science  
and Engneering Fair 
1. The Gorden E.Moore Award  
2. Intel Foundation Young 

Scientist Awards  
3. Intel ISEF Best of Category 

Awards  
4. Intel ISEF Grand Awards 

สมาคมวิทยาศาสตร์  
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีีค่รูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

162 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกรีฑา    
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย              
และนานาชาติ ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมาคมกรีฑา 
แห่งประเทศไทย               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

163 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ 
YamoRobocon 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

 

1280
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

164 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ตอบปัญหาวิชาการอุษาคเนย์ 

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

165 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
Special Olympics Asia Pacific 
Games 

Special Olympics 
Asia Pacific 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

166 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
SEAMEO - JAPAN ESD Award 
Theme : Education forDisaster 
Risk Reduction 
(การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมี
ความสุขโดยใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น
เป็นฐาน) 

SEAMEO - JAPAN        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

167 รางวัลเหรียญทองในการประกวด
ดนตรีโลก (ทุกประเภท/รายการ)  
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  
(ประเทศท่ีมีการจัดการแข่งขัน) 

สมาคมดนตรีโลก  
World Music  
contest: WMC 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามา 
เสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

168 รางวัลชนะเลิศในการประกวด 
วาดภาพระบายสีโครงการโอวัลติน 
(Gift For Mom) ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับบริษัทมาตังค์ 
ครีเอชั่น จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

169 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ตอบค าถามในหนังสือสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนแห่งชาติ 
ระดับประเทศถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ 
สากลประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

170 รางวัลที่ 1 ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

171 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศ             
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

สมาคมกีฬาลีลาศ        
แห่งประเทศไทยร่วมกับ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

172 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Special 
Olympics Thailand (ทุกประเภท) 

คณะกรรมการ          
สเปเชียลโอลิมปิค     
แห่งประเทศไทยและ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

173 รางวัลชนะเลิศสื่อภูมิสารสนเทศ
ระดับมัธยมศึกษา 

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ  
(องค์กรมหาชน) 
(GISTDA) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค     
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

174 รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเล่ย์บอล
เยาวชน "กฟภ." ชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ สมาคม
วอลเลย์บอล "กฟภ." 
แห่งประเทศไทย  และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนีใ้นปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

 

1287

1287
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

175 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 

 

 

1288

1288
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

176 รางวัลเหรียญทองกีฬายูโด 
ในการแข่งขัน International Judo 
Tournament 

สมาคมยูโด 
แห่งประเทศไทย 
และประเทศเจ้าภาพ 
ที่จัดการแข่งขัน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1289

1289
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

177 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
วอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า"  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย     
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมาคมวอลเลย์บอล 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัทไทรดริ้งค์จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี ้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

 

1290

1290



- 117 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

178 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
วงโยธวาทิต ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา   
Brass Theater (เดิม) หรือ 
Thailand Music Competition  
(TIMC) 

สมาคมเมโลเดียนร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจนัทรเกษม 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทีข่อรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 

 

 

1291

1291
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

179 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอล"วิทยุการบินฯ  
มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี" 

บริษัทวิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สมาคมวอลเลย์บอล 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

 

 

1292

1292
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

180 รางวัลชนะเลิศ World 
Championship For Marching 
Show Bands 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ 
สมาคมวงโยธวาทิต
นานาชาติ  
(World Championship 
Denmark Competition) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 

 

 

1293

1293
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

181 รางวัลชนะเลิศระดับนักเรียน           
ในการประกวดวงโยธวาทิต 
นานาชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ 
สมาคมวงโยธวาทิต
นานาชาติ (Singapore 
International Band 
Festival) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 

 

 

1294

1294
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

182 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  
ASEAN QUIZ ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงพาณิชย์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามา 
เสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

183 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนานมี 
บุ๊ครีดดิ้งคลับ 
-  ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ 
-  ศึกษานิเทศก์ส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่านยอดเยี่ยม 
-  โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับนานมีบุ๊ค 

       1. รับรองให้กับข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

2. รางวัลที่มอบให้กับสถานศึกษา รับรองให้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามา
เสนอขอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา 
เสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

  

1295

1295
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

184 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏบิัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน 
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

  

1296

1296
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

185 รางวัลโรงเรียนต้นแบบทรู 
ปลูกปัญญา ระดับดีเยี่ยม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ บริษัททรู 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

186 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ            
"ผู้ประกาศค าขององค์พระศาสดา  
สัมมาสัมพุทธเจ้า"  
กิจกรรมการประกวดชวนน้อง 
ท่องพุทธวจน โล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
- รางวัลระดับเหรียญทอง (ปี 2556) 
- รางวัลระดับชนะเลิศ (ปี 2557 ถึง 

2558) 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

  

1297

1297
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

187 รางวัลชนะเลิศการประกวด          
บรรยายธรรมโล่พระราชทาน        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี 
 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับศูนย์บริหาร 
การศึกษา
พระพุทธศาสนา       
วันอาทิตย์ หนกลาง 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 
 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

188 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
บาสเก็ตบอลนักเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
"Sponsor Thailand 
Championship " 

สมาคมบาสเกตบอล 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท เครื่องดื่มเกลือแร่
สปอนเซอร์ จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี ้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
 

 

1298

1298
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

189 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ100  
(ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอ 
ได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 

 

1299

1299
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

190 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
(World Skill Thailand) 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามา 
เสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

191 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
เรือประดับไฟฟ้า ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอไดค้ิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 

1300

1300
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

192 รางวัลชนะเลิศ 
Thailand Energy Awards 
ด้านผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน 
ประเภทสถาบันการศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา 

กระทรวงพลังงาน        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 
. 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

193 
 

รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สมาคมนักประชาสัมพันธ์ 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

194 รางวัลชนะเลิศการอ่านพระธรรม
พร้อมค าแปลแบบร้อยแก้ว  
ภาคภาษาบาลี-ไทย ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

สมาคมความม่ันคง 
ของพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน 
จนได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100  
(ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียวและผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการ
ฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

1302
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

195 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย 

บริษัท อสมท. จ ากัด
(มหาชน) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอน
แต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอน
ร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียง 
คนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการ
ฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวลัดังกล่าวระบุว่ามอบใหก้ับสถานศึกษาด้วย
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
นั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

196 รางวัลเหรียญทอง 
International Best Invention 
Award Special Award  
“Gold Medal” 

สมาคมสิทธิบัตร 
ทางปัญญาโลก (WIPA : 
World invention 
intellectual Property 
Association) และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1304

1304



- 131 - 
 

 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

197 รางวัลเหรียญทองการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 
ในงาน International Invention 
& Innovation Exhibition 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
ประเทศมาเลเซีย 

- คณะกรรมการส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์ของประเทศ
มาเลเซีย  
โดยคณะกรรมการ 
Malaysian Invention 
and Design Society  
- สมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
ของประเทศมาเลเซีย 
คณะกรรมการ 
Malaysian Invention 
and design Society 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

198 รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ในระดับนานาชาติ 
งาน “Kaohsing International 
Exhibition ณ ศูนย์การประชุม
นานาชาติ เมืองเกาสง  
ประเทศไต้หวัน 

- องค์กรทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านสิ่งประดิษฐ์โลก 
(World Invention 
Intellectual Property 
'Association; WIIPA)      
- สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ 
ของประเทศไต้หวัน 
(Taiwan Invention 
Products Promotion 
Association: 
TIIPF(International 
Intellectual Property 
Network Forum)           
- สมาคมการประดิษฐ์ 
ประเทศการ์ตา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีีค่รูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวลัดังกล่าวระบุว่ามอบใหก้ับสถานศึกษาด้วย
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

199 รางวัลศิลปินยอดเยี่ยม การแข่งขัน
แกะสลักน้ าแข็งจากหิมะนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยฮาร์บิน  
ประเทศจีน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

200 รางวัลชนะเลิศแข่งขันท าบัญชี 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ระดับอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาร่วมกับ
บริษัท คริสตัล ซอฟท์ 
จ ากัด (มหาชน)  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

201 รางวัลชนะเลิศโครงการอบรม
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ 
คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

202 รางวัลชนะเลิศโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 

ส านักงาน กศน. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวลัดังกล่าวระบุว่ามอบใหก้ับสถานศึกษาด้วย 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องมีสว่นรว่มในการด าเนนิการ 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

203 รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น 

รางวัลโล่พระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 

สภากาชาดไทย        รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล  
ยกเว้น กรณีได้รับรางวัลเนื่องจากบริจาคเงิน
หรือบริจาคสิ่งของ 

 

หมายเหตุ  1. รางวัลที่เสนอขอรับการประเมิน 1 รางวัล สามารถน ามาเสนอขอรับการประเมินได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 
2. รางวัลใดที่มิได้ระบุว่าเป็นรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุดไว้  ก.ค.ศ. จะให้การรับรองเฉพาะรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุดเท่านั้น 
3. รางวลัที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ครู หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรอืรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

น ามาเสนอขอเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บังคับบัญชาต้องมีค าสั่งหรือหนังสือมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้แนบ 
ไว้ในเอกสาร ด้านที 3 ส่วนที่ 2 ของภาคผนวก เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
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ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น) 
 

แบบรายงานด้านที ่1 ด้านวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 

ขอมวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ................................................ 
 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล..................................................................... 
ต าแหน่ง ......................................วทิยฐานะ.................................... ต  าแหน่งเลขท่ี....................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน..................................อ  าเภอ/เขต................................................................ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.......................................ส่วนราชการ.............................................. 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

 

2. ให้รายงานพฤติกรรมทีแ่สดงถึงความเป็นผู้มีวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ   
    และรวบรวบเอกสารหลกัฐานอ้างองิไว้ทีส่ถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี ้

1.  การมีวนัิย  
1.1  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และ แบบแผนอันดีงาม

ของสังคม  
 (ใหอ้ธิบายการมีวินยัในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบติัตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอนัดีงามของสังคม การเป็นแบบอยา่งท่ีดี และการเป็นผูน้ า ในการเสริมสร้างการพฒันาผูอ่ื้น)  
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินยัแก่ผูอ่ื้น และผลงาน
เป็นท่ีปรากฏเป็นแบบอยา่งท่ีดี)                  

1.3  การตรงต่อเวลา  การอุทศิเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จและ

อุทิศเวลาอยา่งต่อเน่ือง)        
1.4   ความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ใหอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย)        
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1.5 การรักษาความสามัคคี มีน า้ใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อเพือ่นร่วมงาน องค์กร และชุมชน 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีน ้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างราบร่ืนและ

ประสบความส าเร็จจนไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง )                 
2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ี 
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยยึดหลัก

ประหยดั คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
(ให้อธิบายการปฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จ เป็นท่ียอมรับ มีผลงานปรากฏชดัเจนและน าไป

เป็นตน้แบบพฒันาผูอ่ื้นได)้              
2.2 การยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา 

(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบติัตน 
ตามหลกัศาสนา เป็นแบบอยา่งท่ีดีไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น) 

2.3 การยดึมั่นในหลักนิติธรรม ยนืหยดักระท าในส่ิงทีถู่กต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
(ใหอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยดึมัน่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรม ไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย 

และมีการรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้น) 
2.4 การยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม

ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การวางตวัเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
(ใหร้ะบุจ านวนกิจกรรมท่ีไดจ้ดัหรือมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  

และส่ิงแวดลอ้ม) 
3. การด ารงชีวติอย่างเหมาะสม 
3.1 การด ารงชีวติตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)       

3.2 การละเว้นอบายมุขและส่ิงเสพติด 
(ใหอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูล้ะเวน้อบายมุขและส่ิงเสพติด และเป็นผูน้ ารณรงคแ์ละ

เสริมสร้างผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ือง) 
3.3   การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและ  
ของทางราชการไดถู้กตอ้งเหมาะสม  และสามารถพฒันาผูอ่ื้นจนไดผ้ลงานเป็นท่ีประจกัษ์อยา่งต่อเน่ืองในเร่ือง
ดงักล่าวได)้    
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3.4  การด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่ี เหมาะสมกบัสถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมกับสถานภาพ และ

ต าแหน่งหนา้ท่ี การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น)        
3.5  การประหยดั มัธยสัถ์ อดออม 

 (ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการประหยดั มธัยสัถ ์อดออม ซ่ึงมีผลต่อการ
ด ารงชีวติเป็นท่ีปรากฏ การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย  และการมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้น) 

4.  ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ  
4.1 การเป็นสมาชิกทีด่ี สนับสนุนหรือร่วมกจิกรรมของวชิาชีพและทางวชิาการอย่างสร้างสรรค์ 

(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพและวิชาการการน ามาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผูอ่ื้น โดยระบุช่ือกิจกรรม
ดงักล่าวดว้ย) 

4.2  การศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ  มาใช้พฒันางานในวชิาชีพ 
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นควา้ ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ  นวตักรรมในการพฒันางาน    

ในวชิาชีพจนส าเร็จและเป็นตวัอยา่งได ้)       
4.3  การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวชิาการในวงการวชิาชีพ  

(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผูน้ าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดบัจงัหวดั/  เขตพื้นท่ี
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพฒันาเสริมสร้างภาวะผูน้ าทางวชิาการแก่ผูอ่ื้น และมีผลงานปรากฏ)    

4.4  การรักษาช่ือเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวชิาชีพและการยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการรักษาช่ือเสียง ปกป้องศักด์ิศรี      

แห่งวชิาชีพ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเกิดผลดีเป็นท่ียอมรับ  และการมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผูอ่ื้น)         

4.5   การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกทีด่ีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูน้ าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน 

สังคม ผลงานท่ีปรากฏ และการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย) 
5.  ความรับผดิชอบในวชิาชีพ  
5.1  การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง      

หวงัส่ิงตอบแทน  
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 

โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั หวงัส่ิงตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าท่ีและได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ 
อยา่งต่อเน่ือง)   
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5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลอืผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวชิาชีพ 
อย่างสม ่าเสมอ เท่าเทยีมกนั 

 (ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผูเ้รียนและผูรั้บบริการ
เตม็ความสามารถตามหลกัวชิาชีพ อยา่งสม ่าเสมอ เท่าเทียมกนั โดยระบุช่ือกิจกรรม  ดงักล่าวดว้ย)    

5.3   การศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวตักรรมในการพฒันางานในหน้าที ่  
 (ใหอ้ธิบายเก่ียวกบัการศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ นวตักรรมในการพฒันางาน

ในหนา้ท่ีจนส าเร็จและเป็นตวัอยา่งได)้      
5.4   การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพ 
 (ให้ อธิ บายการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิ ชา ชี พและแบบแผนพฤติกรรม                 

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การได้ รับการยกย่อง  ชมเชย  ในระดับจังหวัด / เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา /                  
คุรุสภา/องคก์รภายนอก/หน่วยงานอ่ืน)   

5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ ส่วนรวม         

อยา่งทุ่มเทและเสียสละจนส าเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไดรั้บการยกยอ่ง) 
       
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
 

(ลงช่ือ)............................................ผู้รับการประเมิน 
 (.............................................)  

ต าแหน่ง................................................ 
วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 
                                                                                                          
(ลงช่ือ).....................................................ผู้รับรอง 

 (..............................................)  
ต าแหน่ง................................................ 
วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

       ผู้บังคับบัญชา 
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ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น) 
 

แบบค าขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ (ทุกต าแหน่ง) 

 
ขอมีหรือเลือ่นเป็นวิทยฐานะ.............................................................. 

                             สาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................. 
 

1. ข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลอืก 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อาย.ุ..................ปี  อายรุาชการ.......................ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา 

1. วฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี..........................วชิาเอก....................จากสถาบนัการศึกษา................ 
2. วฒิุปริญญาตรี....................................วชิาเอก....................จากสถาบนัการศึกษา................. 
3. วฒิุสูงกวา่ปริญญาตรี..........................วชิาเอก....................จากสถาบนัการศึกษา................ 

ต าแหน่ง...............................วทิยฐานะ.................................ต  าแหน่งเลขท่ี....................................    
สถานศึกษา/หน่วยงาน..........................................................อ  าเภอ/เขต.......................................... 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.................................................ส่วนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. การรับราชการ   ใหแ้นบส าเนาประวติัการรับราชการ (ก.พ. 7) ฉบบัสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

2.1 เร่ิมรับราชการในต าแหน่ง.............................เม่ือวนัท่ี...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยด ารงต าแหน่ง/วทิยฐานะ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อนัดับ ขั้น (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
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2.3 ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นวทิยฐานะปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

2.4 เคยขอมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะเดียวกนัน้ี คร้ังสุดทา้ย เม่ือวนัท่ี.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
3. การปฏิบัติงานในปีทีรั่บการประเมิน (ระบุรายการท่ีปฏิบติัจริง) 

สายงานการสอน 
1) การปฏิบติัการสอน (ชั้น/ระดบั สาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีสอน) 

    2)  จ  านวนชัว่โมงท่ีสอน/สัปดาห์ 
3) ปฏิบติัหนา้ท่ีครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น/ครูประจ ากลุ่ม ฯ 
4) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีรับผดิชอบ 
5) หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ (ถา้มี) 

หมายเหตุ  1. ขอ้ 3) – 5) ใหร้ะบุจ านวนชัว่โมงท่ีปฏิบติังาน/สัปดาห์ 
     2. ใหแ้นบตารางสอน 3 ปีการศึกษายอ้นหลงั โดยใหผู้บ้งัคบับญัชารับรองขอ้มูลดว้ย  
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

1)           ปฏิบติังานบริหาร/นิเทศการศึกษา เตม็เวลา 
2)           ปฏิบติังานบริหาร/นิเทศการศึกษา ไม่เต็มเวลา โดยไปช่วยราชการหรือ  
                    ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนบางส่วน ดงัน้ี 

งานทีป่ฏิบัติ สถานทีป่ฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วนัที่/เดือน/พ.ศ. 
ถึงวนัที่/เดือน/พ.ศ. 

จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    
    
    

 

3) หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ (ถา้มี) 
4. การรายงานด้านที ่1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ให้ผูรั้บการประเมินรายงานโดยใช้แบบ  ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น) จ  านวน 4 ชุด พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารหลกัฐานอา้งอิงไวท่ี้สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 

(ให ้ผูร้ ับการประเม ินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี ่ยวกบัการพฒันางานในหนา้ที ่และ          
การพฒันาตนเองตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เช่น ต าแหน่งครู ให้รวบรวมหลกัฐานเอกสารเก่ียวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้/แผนการจดัประสพการณ์/แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP)  ส่ือ/นวตักรรม แฟ้มสะสมผลงานคดัสรร วุฒิบตัร เกียรติบตัรผา่นการอบรม ใบรับรองหรือ
หลกัฐานการศึกษาต่อ เป็นตน้ โดยเก็บไวท่ี้สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
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6. การรายงานด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  

ให้รายงานผลการปฏิบติังานให้ชดัเจน  และ จดัท า เป็นเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์จ านวน 4 ชุด  ดงัน้ี 

สายงานการสอน รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
ส่วนที่ 1 ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน 

และหรือผลการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดบัเขตหรือระดบัประเทศ  และผลการพฒันาผูเ้รียนดา้น
อ่ืนๆ รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงาน ท่ีผูรั้บการประเมินปฏิบติัอยู ่
 ผูรั้บการประเมินท่ีสอนระดับปฐมวยั ให้รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ                                   
อนัพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ท่ีครอบคลุมพฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา แทนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินและหรือผลการ
ทดสอบของวชิาท่ีสอนในระดบัเขตหรือระดบัประเทศ และผลการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืน ๆ 
 ผูรั้บการประเมินท่ีสอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไม่มีการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้รายงานผล
การพฒันาผูเ้รียนรายบุคคลท่ีครอบคลุมพฒันาการด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมแทน    
โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพฒันา ว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าในด้านใด  ระดับใด      
และอยา่งไร ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผลการพฒันาท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทอ้งถ่ิน และขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณ คุณภาพและสภาพของงาน  
ท่ีผูข้อรับการประเมินปฏิบติัอยู ่

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/3 (ดีเด่น) (ส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา ) และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (ดีเด่น) (ส าหรับส านักงาน กศน.) 

ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ ผลการพฒันาท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน  

สายงานนิเทศการศึกษา รายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/4 (ดีเด่น) 
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดกบัครู ผูเ้รียน สถานศึกษา 

และระบบการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอเพื่อรับการประเมิน โดยต้อง

เป็นผลงานตามข้อใดข้อหน่ึง ดังนี้ 

1. ผลงานดีเด่นทีไ่ด้รับรางวลัสูงสุดระดับชาติขึน้ไป 

1.1 ช่ือรางวลั ................................................................................................... 

     หน่วยงานทีใ่ห้รางวลั.................................................................................... 

     ปี พ.ศ. ทีไ่ด้รับรางวลั..................................................................................... 

(ใหแ้นบหลกัฐานการไดรั้บรางวลัดว้ย) 
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ลกัษณะการจัดท า 

       จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

       จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

       ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

(โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                  ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

1.2 ช่ือรางวลั...................................................................................................... 

     หน่วยงานทีใ่ห้รางวลั.................................................................................... 

     ปี พ.ศ. ทีไ่ด้รับรางวลั.................................................................................... 

(ใหแ้นบหลกัฐานการไดรั้บรางวลัดว้ย) 

           ลกัษณะการจัดท า 

       จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

       จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

       ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ............... 

(โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                    ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

การน าผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

1.3 ช่ือรางวลั.................................................................................................... 

     หน่วยงานทีใ่ห้รางวลั.................................................................................... 

     ปี พ.ศ. ทีไ่ด้รับรางวลั.................................................................................... 

  (ใหแ้นบหลกัฐานการไดรั้บรางวลัดว้ย) 
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ลกัษณะการจัดท า 

       จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

       จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

       ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

(โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                    ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

2. ผลงานดีเด่นทีส่่วนราชการต้นสังกดั พจิารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทยีบเคียงกบัผลงานทีไ่ด้รับรางวลัระดับชาติขึน้ไป 

    2.1 ช่ือ ผลงาน............................................................................................... 

           ปี พ.ศ. ทีเ่ร่ิมด าเนินการ.............................................................................. 

           ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ...................................................................... 

    ลกัษณะการจัดท า 

          จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

          จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

          ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

  (โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                     ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 
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    2.2 ช่ือ ผลงาน............................................................................................... 

           ปี พ.ศ. ทีเ่ร่ิมด าเนินการ.............................................................................. 

           ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ...................................................................... 

    ลกัษณะการจัดท า 

          จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

          จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

          ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

  (โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                     ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

    2.3 ช่ือ ผลงาน............................................................................................... 

           ปี พ.ศ. ทีเ่ร่ิมด าเนินการ.............................................................................. 

           ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ...................................................................... 

    ลกัษณะการจัดท า 

          จดัท าแต่ผูเ้ดียว              

          จดัท าร่วมกบัผูอ่ื้นในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม     

          ปริมาณท่ีมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ..........    

  (โดยให้ผูร่้วมจดัท าแต่ละรายระบุให้ชดัเจนวา่จดัท าในส่วนใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

                                     ของทั้งหมดในแต่ละผลงานฯ ในแบบ 4 ดว้ย) 

           การน าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ไปใช้     

             (ใหอ้ธิบายวา่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอไดน้ าไปใช้ 

                                      อยา่งไร เม่ือใด)      

           การเผยแพร่ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        

           (ใหอ้ธิบายการเผยแพร่ผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท่ี์เสนอ) 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 

(ใหจ้ดัท าขอ้เสนอในการพฒันางาน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 4 ชุด) 
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7. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน หรือใหมี้วทิยฐานะหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน  

มี     

1. ช่ือผลงาน......................................................................................................... 

      ใชใ้นการขอต าแหน่ง/วทิยฐานะ...................................................................... 

       เม่ือ (พ.ศ. ) ........................................................... 

2. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 

       ใชใ้นการขอต าแหน่ง/วิทยฐานะ.................................................................... 

       เม่ือ (พ.ศ. ) ........................................................... 

 ไม่มี 

8. งานวจัิยหรือวทิยานิพนธ์ ท่ีเคยเสนอเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 

    ประกาศนียบตัร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม  

มี     

             ช่ืองานวจิยั...........................................................เม่ือ (พ.ศ.)............................ 

             ช่ือวทิยานิพนธ์....................................................เม่ือ (พ.ศ.)............................ 

ไม่มี 

 

         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

 (ลงช่ือ).................................................ผู้รับการประเมิน 
 (.....................................................) 

 ต  าแหน่ง.................................................... 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
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การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 (.....................................................) 

 ต  าแหน่ง................................................... 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. .......... 
 

การตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนราชการต้นสังกดั 
ไดต้รวจสอบแลว้    

มีคุณสมบติัตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ขาดคุณสมบติั (ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงช่ือ)................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 (.................................................) 

 ต  าแหน่ง................................................. 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงช่ือ).................................................. 

 (.............................................) 
                                                                  ต  าแหน่ง................................................. 

                                        (หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกดัหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย) 
 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
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ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ (สายงานการสอน) 

สังกดัทุกส่วนราชการ ยกเว้น ส านักงาน กศน. และส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ........................................................... นามสกุล......................................................................... 
ต าแหน่ง ...........................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................. 
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา............................................อ าเภอ/เขต........................................ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา...........................................ส่วนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .................................ขั้น........................................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ........................................................................................................... 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนด และแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.1  ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                    ท่ีเสนอขอรับการประเมินของปีปัจจุบนั 
-  ช่ือวชิาท่ีสอน.............................................................................. 
-  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบก่อนเรียน = ......... 

                                      -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบหลงัเรียน = ......... 
1.2 ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน 

-  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ = ....................................... 
-  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบนั = ................................... 

1. 3  ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน       
        ในระดบัเขต/ประเทศ    

-  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาท่ีแลว้ = ............ 
-  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาปัจจุบนั = .............. 

 

*  ใหคิ้ดคะแนนทีเฉล่ียตามเอกสารแนบ และส่งประกอบการพิจารณาดว้ย 
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หมายเหตุ:  
1) ผูรั้บการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่มีการทดสอบระดบัเขต/ประเทศ  

ใหร้ายงานเฉพาะขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 เท่านั้น   
 2) ผูรั้บการประเมินท่ีสอนระดบัปฐมวยั ให้รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลกัษณะ      
อนัพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ท่ีครอบคลุมพฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา (ไม่ตอ้งรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และ ขอ้ 1.3) 
  2. ผลการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืน ๆ  
                             ใหร้ายงานในรอบ 2 ปีท่ีท าการสอนในวชิาท่ีเสนอขอรับการประเมิน  ดงัน้ี 
              2.1  ผูเ้รียนในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ จ านวน.....................คน 
                 2.2  ผูเ้รียนมีการพฒันาดา้นสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
                                    ตามหลกัสูตร/ และตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
                                    ในระดบัดี  จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............                                 
              2.3  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดบัดี 
                                     จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............  
          3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วนัท่ียืน่ค าขอรับการประเมิน) 

3.1 ปริมาณงาน  
1) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัการสอน ดงัน้ี 
      (1) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน  จ  านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน (ระบุ

งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหช้ดัเจน พร้อมจ านวนชัว่โมง/สัปดาห์) ดงัน้ี 
      (1)  ..................................................................  จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (5) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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 3.2 สภาพของงาน 
รับผดิชอบนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
รับผดิชอบนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม 
สถานศึกษาตั้งอยูบ่นพื้นท่ีปกติ 
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะหรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร  เส่ียงภยั  
ตามประกาศของทางราชการ เป็นตน้ 

 

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 

คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป 
ทุกรางวลั/ผลงานทีเ่สนอขอรับการประเมิน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หนา้ 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจัดท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ (ระบุขั้นตอน/

กระบวนการในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผล

การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการ
ติดตามประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวชิาการอยา่งไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถ
น าไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

                         กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
ให้ช้ีแจงว่าหลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้
ประโยชน์ผลงานดีเด่นฯ นั้นอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอยา่งไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐาน
การพฒันาผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย   
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกับวิชา/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ท่ีเสนอขอ จดัท าขอ้เสนอในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้
เห็นวา่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ตกลง จะพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์
อยา่งไร (ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบ
ขอ้เสนอในการพฒันางานนั้น) 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
   ต าแหน่ง....................................... 
   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                         วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                            (................................................) 
                                                       ต  าแหน่ง............................................... 
                                                          วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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  เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 

 

ค าอธิบายการหาคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาทีแ่ล้ว และ                  
ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 ใหแ้ปลงคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนทีเฉล่ีย (T score) ของกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา เดียวกนั ท่ีเป็นคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน                   
หรือคะแนนของผูเ้รียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้และปลายภาคเรียน/ปลายปี
การศึกษาปัจจุบนั 
  

วธิีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) 
 1.  ให้น าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงต่อกนั    
ให้เป็นคะแนนชุดเดียวกนั  แลว้น าคะแนนมาบวกกนัหาผลรวม (ในกรณีคะแนนเต็มของ
แบบทดสอบสองชุดไม่เท่ากนั ใหป้รับฐานคะแนนเตม็ใหเ้ท่ากนัก่อน และกรณีท่ีนกัเรียนคนใด
มีคะแนนการสอบไม่ครบทั้งสองชุดไม่ตอ้งน ามาค านวณ)                        
 2.  ให้น าคะแนนผลรวมจากขอ้ 1  มาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) (Mean) โดยหารดว้ย
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด(จ านวนนกัเรียนก่อนเรียนและจ านวนนกัเรียนหลงัเรียนรวมกนั)  
                                                                    คะแนนผลรวมทั้งหมด     
                                                                    จ านวนนกัเรียนทั้งหมด  
  (กรณีท่ีนกัเรียนไม่มีคะแนนก่อนเรียนหรือหลงัเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้ง 2 อยา่ง                 
ไม่ตอ้งน ามาค านวณ) 
 3.  ใหน้ าคะแนนจากขอ้ 1 มาค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                                                                  N    x2 – (x) 2                  
                                                                      
  S.D. แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  x2 แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
  (x) 2 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
     n แทน   จ  านวนนกัเรียน 
 
 

โดยใชสู้ตร    X        = 

โดยใชสู้ตร  S.D. = 
n(n – 1) 
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 4.  ให้น าค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอ้ 2 และขอ้ 3   
มาค านวณหาค่ามาตรฐานซี (Z score)  
                                                                 ( X  -  X )  
                                                                     S.D. 
 5. ใหน้ าคะแนนค่ามาตรฐานซี (Z score)  มาหาคะแนนที (T score)  
                                        โดยใชสู้ตร T score   =   50 + 10Z 
 6. ใหน้ าคะแนนคะแนนที (T score)  มาแยกเป็นคะแนน 2 ชุด ไดแ้ก่ชุดคะแนน                   
ก่อนเรียนและชุดคะแนนหลงัเรียน  
 7. ใหค้  านวณหาค่าความแตกต่างของคะแนนที ชุดคะแนนก่อนเรียนและชุดคะแนนหลงัเรียน    
(ข้อ 6)  เพื่อหาค่าร้อยละของคะแนนทีหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทีก่อนเรียน หรือระหว่าง 
การทดสอบ 2 คร้ัง โดยใชสู้ตร 
  7.1  หาความแตกต่างของคะแนนทีหลงัเรียนและคะแนนทีก่อนเรียน 
                                               X T post  -   X  T pre   
  7.2  หาความแตกต่างของคะแนนทีปีการศึกษาปัจจุบนัและปีการศึกษาท่ีแลว้  
                                              X T ปีปัจจุบนั -   X T ปีท่ีแลว้   
  กรณีคะแนนปลายภาคเรียน ใชว้ธีิการเดียวกบั ขอ้ 7.2 
 8.  ให้น าคะแนนทีเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนมาค านวณหาค่าร้อยละ เช่น คะแนนทีเฉล่ีย                  
ก่อนเรียนเท่ากบั 60   คะแนนทีเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 80 คะแนนทีเฉล่ียเพิ่มข้ึน เท่ากบั 20 
คิดเป็น ร้อยละ 33.33  แลว้เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนทีเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ตามเกณฑ ์ดงัน้ี    
(กรณีท่ีคะแนนทีเฉล่ียไม่เพิ่มข้ึนหรือลดลง จะไม่ไดค้ะแนนขอ้น้ี) 
        8.1  ให้น าคะแนนคะแนนทีเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน กรอกลงใน ข้อ 1.1                 
ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
  8.2  ใหก้รอกคะแนนทีเฉล่ียปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ และปลายภาคเรียน/
ปลายปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีค  านวณได ้ลงใน ขอ้ 1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
 
 

 

โดยใชสู้ตร  Z   = 
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ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ (สายงานการสอน) 

สังกดัส านักงาน กศน.  
1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ........................................................... นามสกุล......................................................................... 
ต าแหน่ง ...........................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................. 
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา............................................อ าเภอ/เขต........................................ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา...........................................ส่วนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .................................ขั้น........................................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ........................................................................................................... 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนด และแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.1  ผลการประเมินความรู้ความสามารถก่อนเรียน/ก่อนรับบริการและหลงัเรียน/    
     หลงัรับบริการในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอรับการประเมิน   
       ของปีปัจจุบนั 

                                 -  ช่ือวชิาท่ีสอน.............................................................................. 
                                 -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบก่อนเรียน/ก่อนรับบริการ = ........ 
                                 -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบหลงัเรียน/หลงัรับบริการ = ........ 
                   1.2 ค่าทีเฉล่ียของผลการประเมินความรู้ความสามารถของวชิาท่ีสอนหรือกิจกรรม     

    ท่ีใหบ้ริการ 
                                  -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการประเมินความรู้ความสามารถของวชิา    
                                     ท่ีสอนหรือกิจกรรมท่ีใหบ้ริการปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ = ................... 
                                 -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการประเมินความรู้ความสามารถของวชิา    
                                     ท่ีสอนหรือกิจกรรมท่ีใหบ้ริการปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบนั = ................. 
             1. 3  ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน       

    ในระดบัเขต/ประเทศ    
                                     -  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาท่ีแลว้ = ............ 
                                      -  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาปัจจุบนั = .............. 

 

*  ใหคิ้ดคะแนนทีเฉล่ียตามเอกสารแนบ และส่งประกอบการพิจารณาดว้ย 
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หมายเหตุ:  
ผูรั้บการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่มีการทดสอบระดับเขต/ประเทศ                               

ใหร้ายงานเฉพาะขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 เท่านั้น   
   
 2. ผลการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืน ๆ  
                             ใหร้ายงานในรอบ 2 ปีท่ีท าการสอนในวชิาท่ีเสนอขอรับการประเมิน  ดงัน้ี 
              2.1  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ จ านวน...... คน 
                 2.2  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการมีการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษา 
                                    ก าหนดในระดบัดี  จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............                                 
              2.3  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                                        ในระดบัดี  จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............  
 
          3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วนัท่ียืน่ค าขอรับการประเมิน) 

3.1 ปริมาณงาน  
1) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัการสอน ดงัน้ี 
      (1) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน  จ  านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน (ระบุงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายใหช้ดัเจน พร้อมจ านวนชัว่โมง/สัปดาห์) ดงัน้ี 
      (1)  ..................................................................  จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (5) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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 3.2 สภาพของงาน 

รับผดิชอบผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
รับผดิชอบผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีมีความตอ้งการพิเศษหลายประเภทความพิการ 
รับผดิชอบผูเ้รียน/ผูรั้บบริการท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม/  
สังคม/พฒันาการตามวยั 
ปฏิบติังานในพื้นท่ีปกติ 
ปฏิบติังานในพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะหรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
ปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร  เส่ียงภยั  
ตามประกาศของทางราชการ เป็นตน้ 

 
ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 

ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 
คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป  
ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หน้า  
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วธีิด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(ระบุขั้นตอน/กระบวนการ

ในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั
หรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
ให้ช้ีแจงว่าหลังจากได้ด าเนินการเร่ืองดังกล่าวเสร็จแล้ว ได้พฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้
ประโยชน์ผลงานดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการ
พฒันาผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย   
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกบัวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ท่ีเสนอขอ จดัท าขอ้เสนอในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่า
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ตกลง จะพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลังจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ                          
ในการพฒันางานนั้น) 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
   ต าแหน่ง....................................... 
   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                            (................................................) 
                                                       ต  าแหน่ง............................................... 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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                                                                                    เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
 

ค าอธิบายการหาคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ                     
หลงัเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาทีแ่ล้ว และปีการศึกษา
ปัจจุบัน 
 ใหแ้ปลงคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนทีเฉล่ีย (T score) ของกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา เดียวกนั ท่ีเป็นคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน                    
หรือคะแนนของผูเ้รียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้และปลายภาคเรียน/ปลายปี
การศึกษาปัจจุบนั 
  

วธิีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) 
 1.  ให้น าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงต่อกนั    
ให้เป็นคะแนนชุดเดียวกัน  แล้วน าคะแนนมาบวกกันหาผลรวม (ในกรณีคะแนนเต็มของ
แบบทดสอบสองชุดไม่เท่ากนั ใหป้รับฐานคะแนนเตม็ใหเ้ท่ากนัก่อน และกรณีท่ีนกัเรียนคนใด
มีคะแนนการสอบไม่ครบทั้งสองชุดไม่ตอ้งน ามาค านวณ)                        
 2.  ให้น าคะแนนผลรวมจากขอ้ 1  มาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) (Mean) โดยหารด้วย
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด(จ านวนนกัเรียนก่อนเรียนและจ านวนนกัเรียนหลงัเรียนรวมกนั)  
                                                                    คะแนนผลรวมทั้งหมด     
                                                                    จ านวนนกัเรียนทั้งหมด  
  (กรณีท่ีนกัเรียนไม่มีคะแนนก่อนเรียนหรือหลงัเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้ง 2 อยา่ง                    
ไม่ตอ้งน ามาค านวณ) 
 3.  ใหน้ าคะแนนจากขอ้ 1 มาค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                                                                  nx2 – (x) 2                  
                                                                      
  S.D. แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  x2 แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
  (x) 2 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
     n แทน   จ  านวนนกัเรียน 
 
 
 

โดยใชสู้ตร    X        = 

โดยใชสู้ตร  S.D. = 
n(n – 1) 

1333

1333



- 6 - 
 

 4.  ให้น าค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอ้ 2 และขอ้ 3   
มาค านวณหาค่ามาตรฐานซี (Z score)  
                                                                 ( X  -  X )  
                                                                     S.D. 
 5. ใหน้ าคะแนนค่ามาตรฐานซี (Z score)  มาหาคะแนนที (T score)  
                                        โดยใชสู้ตร T score   =   50 + 10Z 
 6. ใหน้ าคะแนนคะแนนที (T score)  มาแยกเป็นคะแนน 2 ชุด ไดแ้ก่ชุดคะแนน                   
ก่อนเรียนและชุดคะแนนหลงัเรียน  
 7. ให้ค  านวณหาค่าความแตกต่างของคะแนนที ชุดคะแนนก่อนเรียนและชุดคะแนน                  
หลงัเรียน  (ขอ้ 6)  เพื่อหาค่าร้อยละของคะแนนทีหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนทีก่อนเรียน หรือ
ระหวา่งการทดสอบ 2 คร้ัง โดยใชสู้ตร 
  7.1  หาความแตกต่างของคะแนนทีหลงัเรียนและคะแนนทีก่อนเรียน 
                                               X T post  -   X  T pre   
  7.2  หาความแตกต่างของคะแนนทีปีการศึกษาปัจจุบนัและปีการศึกษาท่ีแลว้  
                                              X T ปีปัจจุบนั -   X T ปีท่ีแลว้   
  กรณีคะแนนปลายภาคเรียน ใชว้ธีิการเดียวกบั ขอ้ 7.2 
 8.  ให้น าคะแนนทีเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนมาค านวณหาค่าร้อยละ เช่น คะแนนทีเฉล่ีย                  
ก่อนเรียนเท่ากบั 60   คะแนนทีเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 80 คะแนนทีเฉล่ียเพิ่มข้ึน เท่ากบั 20 คิด
เป็น ร้อยละ 33.33  แลว้เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนทีเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ตามเกณฑ์ ดงัน้ี    
(กรณีท่ีคะแนนทีเฉล่ียไม่เพิ่มข้ึนหรือลดลง จะไม่ไดค้ะแนนขอ้น้ี) 
        8.1  ให้น าคะแนนคะแนนทีเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน กรอกลงใน ข้อ 1.1                 
ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
  8.2  ใหก้รอกคะแนนทีเฉล่ียปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ และปลายภาคเรียน/
ปลายปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีค  านวณได ้ลงใน ขอ้ 1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
 
 
 

โดยใชสู้ตร  Z   = 
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ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3)  

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ (สายงานการสอน) 

สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ........................................................... นามสกุล......................................................................... 
ต าแหน่ง ...........................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................. 
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา............................................อ าเภอ/เขต........................................ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา...........................................ส่วนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .................................ขั้น........................................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ........................................................................................................... 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนด และแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  

 ผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น หรือการได้ยนิหรือทางร่างกาย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.1  ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ท่ีเสนอขอรับการประเมินของปีปัจจุบนั 
-  ช่ือวชิาท่ีสอน.............................................................................. 
-  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบก่อนเรียน = ......... 

                                      -  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลการทดสอบหลงัเรียน = ......... 
  1.2 ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน 

-  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ = ....................................... 
-  คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบนั = ................................... 

1. 3  ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน       
        ในระดบัเขต/ประเทศ    

-  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาท่ีแลว้ = ............ 
-  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวชิา/ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนในระดบัเขต/ประเทศ  ปีการศึกษาปัจจุบนั = ............. 

* ใหคิ้ดคะแนนทีเฉล่ียตามเอกสารแนบ และส่งประกอบการพิจารณาดว้ย 
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 ผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือบุคคลออทสิติก 
1. ผลการพฒันาผูเ้รียน  

1.1  ผลการพฒันาทกัษะตามหลกัสูตรหลงัพฒันาสูงกวา่ก่อนพฒันา    
-  ช่ือทกัษะท่ีสอน.............................................................................. 
-  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบก่อนพฒันา = ......... 

                                      -  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบหลงัพฒันา = ......... 
1.2 ผลการพฒันาผูเ้รียนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  

-  ค่าเฉล่ียของผลการพฒันาผูเ้รียนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ = ....................................... 
-  ค่าเฉล่ียของผลการพฒันาผูเ้รียนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบนั = ................................... 

1. 3  จ  านวนของผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน    
       จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด....คน  มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนจ านวน....คน คิดเป็นร้อยละ...... 
1.4 ผลการพฒันาผูเ้รียนดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการ  คอมพิวเตอร์       
      - จ  านวนผูเ้รียนดา้นศิลปะ ทั้งหมด.........คน   มีผลการพฒันา ในระดบัดีและดีมาก 

จ านวน.......คน คิดเป็นร้อยละ........... 
- จ  านวนผูเ้รียนดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ ทั้งหมด.........คน มีผลการพฒันา ในระดบัดีและ

ดีมาก จ านวน.......คน คิดเป็นร้อยละ........... 
- จ  านวนผูเ้รียนดา้นกีฬา/นนัทนาการ ทั้งหมด.........คน มีผลการพฒันา ในระดบัดี

และดีมาก จ านวน.......คน คิดเป็นร้อยละ........... 
- จ  านวนผูเ้รียนดา้นคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.........คน มีผลการพฒันา ในระดบัดีและ 

ดีมาก จ านวน.......คน คิดเป็นร้อยละ........... 
2. ผลการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืน ๆ  

                            ผูเ้รียนในสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ทกัษะการเรียนรู้ ท่ีเสนอขอ ในรอบ 2 ปี 
ท่ีท าการสอน จ านวน.....................คน  
                 2.1   มีการพฒันาดา้นสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
                                    ตามหลกัสูตร/แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
                                    ในระดบัดี  จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............                                 
              2.2  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดบัดี 
                                     จ  านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............  
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          3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วนัท่ียืน่ค าขอรับการประเมิน) 

3.1 ปริมาณงาน  
1) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัการสอน ดงัน้ี 
      (1) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน  จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) วชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. ชั้น..................... 
            จ  านวนนกัเรียนท่ีสอน..............คน จ านวน................ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2) ผูเ้สนอขอไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน (ระบุ

งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหช้ดัเจน พร้อมจ านวนชัว่โมง/สัปดาห์) ดงัน้ี 
      (1)  ..................................................................  จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (2) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (3) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (4) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (5) ..................................................................... จ  านวน............ชัว่โมง/สัปดาห์ 

   3.2 สภาพของงาน 
รับผดิชอบนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

  รับผดิชอบนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษจ านวน.........ประเภท     
  ไดแ้ก่................ 
   มีลกัษณะอาการรุนแรง 
เป็นครูเรือนนอน 
 

 ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
   ให้ผู ้ขอรับการประเมินจัดท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 

เป็นท่ีประจกัษ์ คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุด
ระดบัชาติข้ึนไป ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกข้อ) โดยให้
รายงานไม่เกิน 50 หนา้ และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 
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ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจัดท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ (ระบุขั้นตอน/

กระบวนการในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผล

การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการ
ติดตามประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวชิาการอยา่งไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถ
น าไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

                        กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
ให้ช้ีแจงว่าหลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้
ประโยชน์ผลงานดีเด่นฯ นั้นอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอยา่งไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐาน
การพฒันาผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย   
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
ใหผู้ข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี

เสนอขอ จดัท าขอ้เสนอในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นวา่
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ตกลง จะพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ใหป้รากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ
ในการพฒันางานนั้น) 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
   ต าแหน่ง....................................... 
   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
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ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                         วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                            (................................................) 
                                                       ต  าแหน่ง............................................... 
                                                          วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
 

ค าอธิบายการหาคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาทีแ่ล้ว และ                  
ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 ใหแ้ปลงคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนทีเฉล่ีย (T score) ของกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวชิา เดียวกนั ท่ีเป็นคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  หรือ
คะแนนของผูเ้รียนปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้และปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษา
ปัจจุบนั 
  

วธิีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทเีฉลีย่ (Average T score) 
 1.  ให้น าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงต่อกนั    
ให้เป็นคะแนนชุดเดียวกนั  แลว้น าคะแนนมาบวกกนัหาผลรวม (ในกรณีคะแนนเต็มของ
แบบทดสอบสองชุดไม่เท่ากนั ใหป้รับฐานคะแนนเตม็ใหเ้ท่ากนัก่อน และกรณีท่ีนกัเรียนคนใด
มีคะแนนการสอบไม่ครบทั้งสองชุดไม่ตอ้งน ามาค านวณ)                        
 2.  ให้น าคะแนนผลรวมจากขอ้ 1  มาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) (Mean) โดยหารดว้ย
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด(จ านวนนกัเรียนก่อนเรียนและจ านวนนกัเรียนหลงัเรียนรวมกนั)  
                                                                    คะแนนผลรวมทั้งหมด     
                                                                    จ านวนนกัเรียนทั้งหมด  
  (กรณีท่ีนกัเรียนไม่มีคะแนนก่อนเรียนหรือหลงัเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้ง 2 อยา่ง                 
ไม่ตอ้งน ามาค านวณ) 
 3.  ใหน้ าคะแนนจากขอ้ 1 มาค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                                                                  N    x2 – (x) 2                  
                                                                      
  S.D. แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  x2 แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
  (x) 2 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
     n แทน   จ  านวนนกัเรียน 
 
 

โดยใชสู้ตร    X     = 

โดยใชสู้ตร  S.D. = 
n(n – 1) 
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 4.  ให้น าค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอ้ 2 และขอ้ 3   
มาค านวณหาค่ามาตรฐานซี (Z score)  
                                                                 ( X  -  X )  
                                                                     S.D. 
 5. ใหน้ าคะแนนค่ามาตรฐานซี (Z score)  มาหาคะแนนที (T score)  
                                        โดยใชสู้ตร T score   =   50 + 10Z 
 6. ใหน้ าคะแนนคะแนนที (T score)  มาแยกเป็นคะแนน 2 ชุด ไดแ้ก่ชุดคะแนน                   
ก่อนเรียนและชุดคะแนนหลงัเรียน  
 7. ใหค้  านวณหาค่าความแตกต่างของคะแนนที ชุดคะแนนก่อนเรียนและชุดคะแนนหลงัเรียน    
(ข้อ 6)  เพื่อหาค่าร้อยละของคะแนนทีหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทีก่อนเรียน หรือระหว่าง 
การทดสอบ 2 คร้ัง โดยใชสู้ตร 
  7.1  หาความแตกต่างของคะแนนทีหลงัเรียนและคะแนนทีก่อนเรียน 
                                               X T post  -   X  T pre   
  7.2  หาความแตกต่างของคะแนนทีปีการศึกษาปัจจุบนัและปีการศึกษาท่ีแลว้  
                                              X T ปีปัจจุบนั -   X T ปีท่ีแลว้   
  กรณีคะแนนปลายภาคเรียน ใชว้ธีิการเดียวกบั ขอ้ 7.2 
 8.  ให้น าคะแนนทีเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนมาค านวณหาค่าร้อยละ เช่น คะแนนทีเฉล่ีย                  
ก่อนเรียนเท่ากบั 60   คะแนนทีเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 80 คะแนนทีเฉล่ียเพิ่มข้ึน เท่ากบั 20 
คิดเป็น ร้อยละ 33.33  แลว้เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนทีเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ตามเกณฑ ์ดงัน้ี    
(กรณีท่ีคะแนนทีเฉล่ียไม่เพิ่มข้ึนหรือลดลง จะไม่ไดค้ะแนนขอ้น้ี) 
        8.1  ให้น าคะแนนคะแนนทีเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน กรอกลงใน ข้อ 1.1                 
ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
  8.2  ใหก้รอกคะแนนทีเฉล่ียปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาท่ีแลว้ และปลายภาคเรียน/
ปลายปีการศึกษาปัจจุบนัท่ีค  านวณได ้ลงใน ขอ้ 1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) 
 
 
 

 

โดยใชสู้ตร  Z   = 
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ก.ค.ศ. 3/4  (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ  (สายงานนิเทศการศึกษา) 

 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
  ช่ือ...................................................... นามสกุล................................................................................. 

 ต าแหน่ง ...........................................วทิยฐานะ....................................ต  าแหน่งเลขท่ี...................... 
หน่วยงานการศึกษา/หน่วยงาน.................................................อ าเภอ/เขต....................................... 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา....................................................ส่วนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ............................................................................................................ 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย) 
      ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  

 1.  ผลท่ีเกิดกบัครู  
1.1  คุณภาพในการจดัการเรียนรู้ของครู 

 (ใหร้ายงานวา่ครูสามารถน าผลท่ีเกิดจากการนิเทศการศึกษาของผูรั้บการประเมิน  
ไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ ไดผ้ลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรู้อยา่งไร และ
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ ์หรือไม่ อยา่งไร) 
 1.2 การส่งเสริมสนบัสนุน การผลิต จดัหาพฒันา และใชส่ื้อการเรียนการสอนและ   
แหล่งเรียนรู้แก่ครู 
  (ใหร้ายงานวา่ผูรั้บการประเมินมีกระบวนการนิเทศท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน 
ใหค้รูไดผ้ลิต จดัหา พฒันาและใชส่ื้อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ หรือไม่ อยา่งไร)   
 1.3 การส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดใ้ชก้ระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยั   
ในการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอน 

         ให้รายงานวา่ผูรั้บการประเมินมีครูในกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบจ านวน............คน 
และไดด้ าเนินการตามแผนส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั     
ในการแก้ปัญหาและพฒันา  และพฒันาการเรียนการสอนโดยให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ครู       
ในกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผดิชอบจ านวน...............คน   คิดเป็นร้อยละ................... 
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 1.4  ความพึงพอใจของครู 
  ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา/ ส่วนราชการส ารวจความพึงพอใจของครู

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูข้อรับการประเมิน  จ านวน......................คน 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในปีปัจจุบนั  ดงัน้ี 

 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด   จ  านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ.................. 
 มีความพึงพอใจในระดบัมาก           จ  านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ................... 
 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  จ านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ.................. 
 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย           จ  านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ................. 
 มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด   จ านวน..........คน     คิดเป็นร้อยละ.................. 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด  จ  านวน................... คน    
คิดเป็นร้อยละ..................................  
 

 2.  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

        สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน................................... สถานศึกษา 
         มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่ปีท่ีแลว้มาจ านวน........................ สถานศึกษา 

 3.  ผลท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
3.1  สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

            ใหร้ายงานวา่สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดน้ าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผลการปฏิบติัท่ีดีเลิศอยา่งไร  และในปีปัจจุบนัสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายจ านวน............................ สถานศึกษา  น าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบติัท่ีดีเลิศจ านวน......................สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ................... 

 3.2  สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับ 
 ใหร้ายงานวา่สถานศึกษาน าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาจนมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับอยา่งไร  และในปีปัจจุบนัสถานศึกษาน าผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาจนมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
     ในระดบัประเทศหรือระดบัสากล   จ านวน ................สถานศึกษา 

               ในระดบัเขตตรวจราชการหรือในระดบัภาค              จ  านวน .................สถานศึกษา 
               ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา 
               หรือระดบัจงัหวดั      จ านวน ................สถานศึกษา            
 ในระดบัสถานศึกษา    จ านวน ................สถานศึกษา 
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 4.  ผลท่ีเกิดกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจดัการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและสังคม 

   (ให้รายงานว่าสถานศึกษาสามารถน าผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของชุมชนและสังคม จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
สังคมอยา่งกวา้งขวางและเป็นแบบอยา่งไดโ้ดยปรากฏร่องรอยคุณภาพอยา่งชดัเจนอยา่งไร) 

 
 

ส่วนที ่2  ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 

คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป  
ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50  หน้า 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจัดท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ (ระบุขั้ นตอน/

กระบวนการในการด าเนินงาน) 

3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผล 
การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลงัจากท่ีด าเนินการเสร็จแลว้ไดมี้กระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไป
ปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร) 

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด                           

ให้ ช้ีแจงว่าหลังจากได้ด า เนินการเร่ืองดังกล่าวเสร็จแล้ว ได้พัฒนาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร                                 
และใช้ประโยชน์ผลงานดีเ ด่นฯ นั้ นอย่างต่อเ น่ืองหรือไม่  ผลการพัฒนาเป็นอย่างไร พร้อมทั้ ง                                      
ใหแ้สดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าขอ้เสนอ                  

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลา                          
ท่ีก าหนดในขอ้ตกลงจะพฒันาคุณภาพการนิเทศ ใหป้รากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งไร (ก าหนด 3 เดือน
หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอในการพฒันางานนั้น)  

 
   ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
                                        (ลงช่ือ).....................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                  (.....................................................) 
                                        ต  าแหน่ง.................................................... 
                                        วนัท่ี .........เดือน.............................พ.ศ. .............. 
 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                      (ลงช่ือ)....................................... ..............ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                (......................................................) 
                                            ต  าแหน่ง...................................................... 
                                            วนัท่ี .........เดือน.............................พ.ศ. .............. 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
  
                                        (ลงช่ือ)...................................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                  (...................................................) 
                                         ต  าแหน่ง................................................... 

                           วนัท่ี .........เดือน.............................พ.ศ. .............. 
 
 

หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 

ช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ  (สายงานบริหารการศึกษา) 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล......................................................... 
ต าแหน่ง ........................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.............. 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................................................................................... 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
เพื่อมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.......................................................... 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
(ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

                     1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (รายงานขอ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET หรือ NT หรือ 
LAS หรืออ่ืน ๆ อยา่งใดอยา่งหน่ึงในระดบัชั้นใดชั้นหน่ึงในภาพรวมทุกกลุ่มสาระท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของ 
แต่ละปีการศึกษา) 

  1.1 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือ อ่ืนๆ............. 
         ระดบัชั้น..................โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  
           O-NET    NT   LAS   อ่ืนๆ  (ระบุ)............................................ 
        - ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ. ........................มีค่าเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระ ....................... 

- ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ. ........................มีค่าเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระ ...................... 
กรณีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียรวม  เท่าเดิม  สูงข้ึน  ต ่าลง ร้อยละ .............หรือ 
กรณีท่ี 2 ค่าเฉล่ียระดบัชาติ ปีการศึกษาท่ี 2 รวมทุกกลุ่มสาระนั้น ร้อยละ........ 

1.2 ผลท่ีเกิดจากการบริหารและการจดัการศึกษา ส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บ 
การพฒันาและประสบความส าเร็จดา้นต่าง ๆ  

           จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหรือส่งผลงานเขา้ประกวดแข่งขนั และไดรั้บรางวลั 
ในระดบัต่าง ๆ  

   -  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ   จ านวน......................คน 
   -  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ    จ านวน......................คน 
   -  ไดรั้บรางวลัระดบัภูมิภาค   จ านวน......................คน 
   -  ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดัหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน......................คน 

 

   ก.ค.ศ. 3/3 (ดีเด่น)
((ZZfugfjoX 
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1.3 ร้อยละของจ านวนประชากรในวยัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบท่ีได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบงัคบั 

- ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ. ................................จ  านวน............................คน 
 คิดเป็นร้อยละ...............จากเป้าหมายส ามะโนประชากรในวยัเรียน 

- ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ. ................................จ  านวน............................คน 
  คิดเป็นร้อยละ...............จากเป้าหมายส ามะโนประชากรในวยัเรียน 
รวมเฉลีย่ 2 ปีการศึกษา มีประชากรเขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัคิดเป็นร้อยละ............ 

1.4 ร้อยละของจ านวนประชากรในวยัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบท่ีส าเร็จการศึกษาภาค
บงัคบัแลว้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามญัและสายอาชีพ  

   - ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ. ............จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั.......คน 
        ศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพ จ านวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
  - ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ. .......จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั.............คน 
        ศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพจ านวน..............คน คิดเป็นร้อยละ................ 
รวมเฉลีย่ 2 ปีการศึกษา นกัเรียนศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพ คิดเป็นร้อยละ.... 

   2. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบับุคลากรทางการศึกษา  
ให้อธิบายระบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาท่ีส่ง เสริม 

การปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจดัการและส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งดียิง่ 

3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
3.1 ให้อธิบายถึงการส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาวางระบบบริหารและจดัการศึกษา  

การใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ การประสานงานกบัหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาและการเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรในการบริหารและการ
จดัการเรียนการสอนซ่ึงส่งผลใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและจดัการศึกษา 

3.2 ให้อธิบายถึงการส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรทางการบริหารให้แก่สถานศึกษาของ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ์ ส่ือ อุปกรณ์การสอนอ่ืนๆ  
เขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการอยา่งไร ตรงกบัความตอ้งการและพอเพียงหรือ  

4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัหน่วยงาน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  
       - ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................... 
       - ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั................... 
       รวม 2 ปีงบประมาณ มีผลการประเมินเฉล่ียอยูใ่นระดบั........................  
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4.2 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ให้อธิบายถึง การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษา ธิการ   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการเร่ืองใดบา้ง ผลการด าเนินการ
ในแต่ละเร่ืองเป็นอยา่งไร บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือไม่ 

        4.3 ความพึงพอใจของสถานศึกษา 
       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส ารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีต่อ 

การบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากจ านวนสถานศึกษาในสังกดัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 60  และมีผลการประเมินความพึงพอใจ (ในปีปัจจุบนั) ดงัน้ี  

มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบัมาก           คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย           คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ..............  

                         สรุป รวมความพึงพอใจในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ........... 
 

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
                      ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าเอกสารสรุปผลงาน
ดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียง
กบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) 
โดยใหร้ายงานไม่เกิน 50 หนา้ และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(ระบุขั้นตอน/กระบวนการ

ในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั
หรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
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กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษไ์ม่อยูใ่นช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงวา่
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงาน
ดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและ
การใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
                        ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าข้อเสนอ 
ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ืองโดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในขอ้ตกลง จะพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจดัการศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ.  ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ 
ในการพฒันางานนั้น) 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

                                                  

                                                                    (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                                   (...............................................) 
   ต าแหน่ง.................................................... 
   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                  วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

                                             (ลงช่ือ)...................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                       (.....................................) 
                                                  ต  าแหน่ง................................................... 
                                              วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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ก.ค.ศ. 3/5 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ (สายงานบริหารการศึกษา) 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานครและ 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดั/กรุงเทพมหานคร 
 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล..................................................................................... 
ต าแหน่ง ......................................วทิยฐานะ.............................................ต  าแหน่งเลขท่ี...................... 
ส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร............................................................................................. 

         ส านกังาน กศน.  
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
เพื่อมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.......................................................... 
 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและ แนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย)  
 ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ  
1.1  การจดัการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน 
ปีท่ี 1 พ.ศ. ............. 

- จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา..........................คน 
- จ  านวนผูศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน..........คน คิดเป็นร้อยละ............... 

ปีท่ี 2 พ.ศ. ............. 
- จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา..........................คน 
- จ  านวนผูศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน..........คน คิดเป็นร้อยละ............... 

รวมเฉลีย่ 2 ปี  มีจ  านวนผูศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
คิดเป็นร้อยละ...........จากจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

1.2 การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรพฒันาทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวติ และพฒันาสังคมและชุมชน 
ปีท่ี 1 พ.ศ. ............. 

- จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา..........................คน 
- จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษาแลว้ประกอบอาชีพเป็นท่ียอมรับได.้......คน คิดเป็นร้อยละ...... 
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ปีท่ี 2 พ.ศ. ............. 
- จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา..........................คน 
- จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษาแลว้ประกอบอาชีพเป็นท่ียอมรับได.้......คน คิดเป็นร้อยละ...... 

รวมเฉลีย่ 2 ปี  มีจ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษาแลว้ประกอบอาชีพเป็นท่ียอมรับได้ 
คิดเป็นร้อยละ...........จากจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

1.3 การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
      (ระบุขอ้มูลท่ีแสดงถึงการด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมของผูส้ าเร็จการศึกษา)  

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

2. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบับุคลากรทางการศึกษา  
ใหอ้ธิบายระบบการบริหารจดัการของส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร ท่ีส่งเสริม 

การปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ผลให้ส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร มีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการและส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งดียิง่ 

3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
3.1 ให้อธิบายถึงการส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาวางระบบบริหารและจดัการศึกษา  

การใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ การประสานงานกบัหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาและการเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรในการบริหารและการจดัการเรียน
การสอนซ่ึงส่งผลใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและจดัการศึกษา 

3.2 ให้อธิบายถึงการส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรทางการบริหารให้แก่สถานศึกษาของ 
ส านักงาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับงบประมาณ บุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ์ ส่ือ 
อุปกรณ์การสอนอ่ืนๆ ส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร ด าเนินการอย่างไร ตรงกบัความตอ้งการและ
พอเพียงหรือ  

 

4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัหน่วยงาน (ส านกังาน กศน. จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร) 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................... 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั................... 
รวม 2 ปีงบประมาณ มีผลการประเมินเฉล่ียอยูใ่นระดบั........................  

4.2 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มของส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร 
ให้อธิบายถึง การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษา ธิการ 

ส านกังาน กศน.  และส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร  ด าเนินการเร่ืองใดบา้ง ผลการด าเนินการในแต่
ละเร่ืองเป็นอยา่งไร บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือไม่ 
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4.3 ความพึงพอใจของสถานศึกษา 
       ส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร ส ารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีต่อ 

การบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร จากจ านวนสถานศึกษาในสังกดั
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  และมีผลการประเมินความพึงพอใจ (ในปีปัจจุบนั) ดงัน้ี  

มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด      คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบัมาก           คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง    คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย          คิดเป็นร้อยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด     คิดเป็นร้อยละ..............  

                         สรุป รวมความพึงพอใจในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ........... 
 

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
                       ให้ผู ้ขอรับการประเมินจัดท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ คือ  
รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป ทุกรางวัล/
ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หนา้ และภาคผนวก
ไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(ระบุขั้นตอน/กระบวนการ

ในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั
หรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษไ์ม่อยูใ่นช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงวา่
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงาน
ดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและ
การใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
                        ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าข้อเสนอ 
ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ืองโดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในขอ้ตกลง จะพฒันาคุณภาพในการบริหารและการจดัการศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ.  ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ 
ในการพฒันางานนั้น) 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
                                              (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                      (...............................................) 
                                              ต  าแหน่ง.................................................... 
                                              วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

 
 

 
 

                                             (ลงช่ือ)...................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                     (.....................................) 
                                                  ต  าแหน่ง................................................... 
                                             วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 

ช านาญการพเิศษและวทิยฐานะเช่ียวชาญ  
(สายงานบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน กศน.) 

(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 ช่ือ.......................................................................... นามสกุล................................................................. 
 ต าแหน่ง......................................................................................ต  าแหน่งเลขท่ี..................................... 
 วทิยฐานะ............................................................................................................................................... 

หน่วยงานการศึกษา................................................................................................................................ 
 ส านกังาน กศน.    
 รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ............................ขั้น.......................................บาท 

เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.................................................................. 
2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3)  มีดังนี้ 
 (ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและ แนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย) 
 ส่วนที ่1  ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

1. ผลการพฒันาทีเ่กิดกบัผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
1.1 การศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   

1.1.1 ระดับผลการเรียน(เกรด)เฉลีย่ของผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึน้ 
ปีการศึกษา .............ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนรวมเฉล่ียร้อยละ...... 
ปีการศึกษา .............ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนรวมเฉล่ียร้อยละ...... 

1.1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน (เปรียบเทียบระหวา่ง 
2 ปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 

ข้อที ่1   (ระบุ) .............................................. 
ปีการศึกษาท่ี (1) 25... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   

จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ........... 
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ปีการศึกษาท่ี (2) 25.... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ............. 

สรุป ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี – ดีมาก เพิม่ขึน้ร้อยละ..................... 
ข้อที ่2   (ระบุ) .............................................. 
ปีการศึกษาท่ี (1) 25... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   

จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ........... 

ปีการศึกษาท่ี (2) 25.... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ............. 

สรุป ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี – ดีมาก เพิม่ขึน้ร้อยละ..................... 
ข้อที ่3   (ระบุ) .............................................. 
ปีการศึกษาท่ี (1) 25... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   

จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ........... 

ปีการศึกษาท่ี (2) 25.... จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด.........คน   
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.......................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี................................คน 
จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก.........................คน 
จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ............. 

สรุป ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี – ดีมาก เพิม่ขึน้ร้อยละ..................... 
ฯลฯ 

(ใหร้ายงานคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หค้รบทุกขอ้) 
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สรุปรวม  
1) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีอยูใ่นระดบัดี – ดีมาก ร้อยละเฉล่ียรวมของปีการศึกษาท่ี (1) ............. 
2) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีอยูใ่นระดบัดี – ดีมาก ร้อยละเฉล่ียรวมของปีการศึกษาท่ี (2)  ............ 
3 ) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉล่ียรวมทุกขอ้เพิ่มข้ึน ขอ้ 2) – ขอ้ 1) ร้อยละ...............  
1.1.3 จ านวนของผู้เรียนทีส่ าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษาท่ี (1) 25 .....ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน   ร้อยละ....... 
ปีการศึกษาท่ี (2) 25 ........ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน   ร้อยละ....... 
สรุป  ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน  

ปีการศึกษา (2)- (1)   ร้อยละ....... 
1.1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวติตนเองและครอบครัวดีขึน้  

ปีการศึกษาท่ีผา่นมามีผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน...........คน  
มีคุณภาพชีวติของตนเองและครอบครัวดีข้ึน  จ านวน..........คน หรือคิดเป็นร้อยละ... 

1.2 การศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง (เช่น วิชาชีพหลกัสูตรระยะส้ัน /ทกัษะชีวติ
และพฒันาสังคมและชุมชน เป็นต้น)  

1.2.1 จ านวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเรียนในหลกัสูตรทีเ่ปิดให้เรียนตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

เป้าหมายจ านวนผูเ้รียนตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน..............คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

1.2.2 จ านวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเรียนในหลกัสูตรทีเ่ปิดให้เรียนเพิม่ขึน้  
ปีงบประมาณท่ี (1) 25 ... 

เป้าหมายจ านวนผูเ้รียนตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน..............คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  
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ปีงบประมาณท่ี (2) 25...  
เป้าหมายจ านวนผูเ้รียนตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน..............คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

สรุป   จ  านวนผู้ เ รี ยนท่ีลงทะเบี ยนเรี ยนในหลักสูตรท่ี เปิดให้ เ รี ยนเพิ่ ม ข้ึน  
ปีงบประมาณ (2)- (1)   ร้อยละ....... 

1.2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทีเ่ปิดให้เรียน  
ปีงบประมาณท่ี (1) 25 .....ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรท่ีเปิด 

ใหเ้รียน   ร้อยละ....... 
ปีงบประมาณท่ี (2) 25 .....ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรท่ีเปิด 

ใหเ้รียน   ร้อยละ....... 
 
สรุป  ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษานอกระบบตามหลกัสูตรท่ีเปิดให้เรียนเพิ่มข้ึน  

ปีงบประมาณ (2)- (1)   ร้อยละ....... 
1.2.4 การน าผลการเรียนไปใช้ให้เกดิประโยชน์  

ปีงบประมาณท่ีผ่านมามีผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน.......คน และสามารถน าผลการ
เรียนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาอาชีพ ทกัษะชีวติ สังคมและชุมชน  จ านวน......คน หรือคิดเป็นร้อยละ...... 

1.3 การศึกษาตามอธัยาศัย  
1.3.1 การใช้บริการรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ รับบริการ (เช่น การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

ประเภทต่าง ๆ นิทรรศการ ศึกษาดูงาน  ห้องสมุดเคลือ่นที ่ กจิกรรมการส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น)  
ปีงบประมาณท่ี (1) 25 ... 

เป้าหมายจ านวนผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีจ านวน..............คน 
ผูรั้บบริการทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูรั้บบริการคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

ปีงบประมาณท่ี (2) 25...  
เป้าหมายจ านวนผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีจ านวน..............คน 
ผูรั้บบริการทั้งหมด จ านวน...........คน 
ผูรั้บบริการคิดเป็นร้อยละ..................ของเป้าหมาย  

สรุป  จ  านวนผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีเพิ่มข้ึน ปีงบประมาณ  
(2)- (1)   ร้อยละ....... 
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1.3.2 ผู้รับบริการแต่ละกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
กจิกรรมที ่1   (ระบุ) .............................................. 

เป้าหมายผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน ........................คน 
จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการได.้...............................คน 

กจิกรรมที ่2   (ระบุ) .............................................. 
เป้าหมายผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน ........................คน 
จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการได.้...............................คน 

กจิกรรมที ่3   (ระบุ) .............................................. 
เป้าหมายผูรั้บบริการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน ........................คน 
จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการได.้...............................คน 

ฯลฯ 
(ใหร้ายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีใหค้รบทุกขอ้) 

สรุปรวม จ านวนผูรั้บบริการท่ีด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีระบุตามแผนปฏิบติัการ 
ประจ าปี จ  านวน..............กิจกรรม 
 

2.ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัครู 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย   

2.1  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านครู 
    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
                                 2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู (จ านวน 2 มาตรฐาน) 

             มาตรฐานท่ี 2  
      ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 

     ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
    มาตรฐานท่ี 3   

     ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 2.1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน ตัวบ่งช้ีที ่6 (ตัวบ่งช้ีย่อยที ่6.1 และ 6.2) 

ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.1  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
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2.1.2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกดั ด้านครู โดยใช้มาตรฐานและ 
ตัวบ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องกบัด้านครูทุกตัวบ่งช้ี 

- มาตรฐานท่ี... ทุกตวับ่งช้ี 
   ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

    ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
- มาตรฐานท่ี... ทุกตวับ่งช้ี 
   ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

    ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
                 ฯลฯ 

2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 
    จ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  

ปฏิบติังานวจิยั และพฒันา  ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้  
- ปีการศึกษา............................. จ  านวนขา้ราชการครู ฯ ทั้งหมด............คน 
  ไดรั้บการพฒันา............คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 
- ปีการศึกษา............................. จ  านวนขา้ราชการครู ฯ ทั้งหมด............คน 
  ไดรั้บการพฒันา............คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 
- รวม 2  ปีการศึกษาไดรั้บการพฒันาจ านวน........คนคิดเป็นร้อยละ.............. 

2.3  ผลการเสริมสร้างวินัย 
        ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดา้นครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติังาน
ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ “ คร้ังหลงัสุดอยูใ่นระดบั........................................ 

2.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกยีรติจาก
หน่วยงานของรัฐและหรือหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา  5  ปี 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรั้บการยกยอ่งฯ......................................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรั้บการยกยอ่งฯ......................................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
       ปีการศึกษา.....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรั้บการยกยอ่งฯ......................................คน 
     รวม  5  ปีการศึกษาขา้ราชการครูไดรั้บการยกยอ่ง ฯ..........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
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3.  ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัสถานศึกษา 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานด้านผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  

มาตรฐานท่ี 4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา  

ตวับ่งช้ีท่ี 7    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 8    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 9    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 10   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 12   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 

                   ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกดั ด้านการบริหารการศึกษา โดยใช้มาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการบริหารการศึกษาทุกตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี....ทุกตวับ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

   มาตรฐานท่ี...... ทุกตวับ่งช้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
  ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

ฯลฯ 
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4. ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัชุมชนหรือท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่าย 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ 

กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 14  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั........................................................ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 11  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั..................... 
  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกดัด้านผลทีเ่กดิกับชุมชนหรือท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่าย 
โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการพฒันาทีเ่กดิกบัชุมชนหรือท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่ายทุกตัวบ่งช้ี 
   มาตรฐานท่ี.... 
    ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
   ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 
          ตวับ่งช้ีท่ี.....................................ผลการประเมิน......................... 

             ฯลฯ  
 

5. ปริมาณและสภาพของงาน 
ใหท้ าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงานท่ีผูรั้บการประเมินปฏิบติัอยู ่

 มีจ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑ ์ 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 มีการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผูพ้ิการ 
ผูต้อ้งขงั ทหารกองประจ าการ แรงงานอพยพฯลฯ  

 มีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตน้สังกดั 
 มีการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 

วฒันธรรม และสังคม 
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 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะ หรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร เส่ียงภยั ตามประกาศ ของหน่วยงาน

ราชการเป็นตน้ 
 มีผลการปฏิบติังานดีเด่น  ( Best  Practices)  ของภาระงานดา้นต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 

1   รายการ 
 มีการจดัการเรียนการสอน  2 ระดบั / ประเภท 
 มีจ านวนผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการในสถานศึกษามากกวา่ 1,000  คนข้ึนไป 

  

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
 ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 

คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป 
ทุกรางวลั/ผลงานทีเ่สนอขอรับการประเมิน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หนา้ 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วธีิด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์(ระบุขั้นตอน/กระบวนการใน

การด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอยา่งไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 
สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติัหรือ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงว่า
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงาน
ดีเด่นฯ นั้นอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอยา่งไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและการ
ใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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ส่วนที ่3  ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จัดท าข้อเสนอ 

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในข้อตกลง จะพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอในการ
พฒันางานนั้น) 

      
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

 

                                         (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                   (...............................................) 
                                         ต าแหน่ง.................................................... 
                                         วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                         (ลงช่ือ)....................................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                   (....................................................) 
                                              ต  าแหน่ง................................................... 

                          วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
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ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ   

(สายงานบริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษาพเิศษ) 
 
1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่ง ............................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................... 
สถานศึกษา......................................................................อ  าเภอ/เขต................................................. 
ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
(ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณา ดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                    1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
1.1 ผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีไดรั้บการบริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  (Early  Intervention  :  EI)   
      ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการบริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  

ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
 ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ............ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการบริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  

ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
 สรุป  ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (2) –(1) เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 

1.2  ผลการพฒันาผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
                               (Individual Family Services Plan : IFSP) 

  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............  ผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
มีค่าเฉล่ียร้อยละ  ...........  

  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. .............  ผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
มีค่าเฉล่ียร้อยละ  ...........  

  สรุป  ผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (2) –(1) เพิม่ขึน้ร้อยละ.......... 
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1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียน 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียนตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของผูเ้รียน ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 1 

ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
1.4 จ านวนผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา  

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
      ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

จ านวนผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียนท่ีรับบริการในศูนย)์  ร้อยละ.............. 

 ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
  จ  านวนผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียนท่ีรับบริการในศูนย)์  ร้อยละ.............. 
                   สรุป  ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเสถานศึกษาและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียนท่ีรับบริการในศูนย)์ (2) – (1) เพิม่ขึน้ ร้อยละ.......... 
 1.5 ผลการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นศิลปะ  
  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
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- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกีฬา 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 
  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกิจกรรมบ าบดั 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกายภาพบ าบดั 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นอาชาบ าบดั 
  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
 

        1.6  ผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
      ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทั้งหมด...........คน  
 ลดจ านวนผูเ้รียนท่ีจะไม่ไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (Special needs)  

โดยระบบการคดักรอง ร้อยละ.......... 
 ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทั้งหมด...........คน  
 ลดจ านวนผูเ้รียนท่ีจะไม่ไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (Special needs)  

โดยระบบการคดักรอง ร้อยละ.......... 
 สรุป  ลดจ านวนผูเ้รียนท่ีจะไม่ไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

(Special needs) โดยระบบการคดักรอง (2) – (1) ลดลง ร้อยละ.......... 

     2.  ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัครู 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษานั้นจนได้รับการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย  
                        2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู   
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด   

- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของครู ตามมาตรฐานดา้นครู มาตรฐานท่ี 2 ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด   
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
 

 2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 
จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  

ปฏิบติังานวจิยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด.............................คน 

                                   ไดรั้บการพฒันา...............คน คิดเป็นร้อยละ............. 
- ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..............................คน                                    

  ไดรั้บการพฒันา..............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
- รวม 2 ปีการศึกษาไดรั้บการพฒันาจ านวน....................คน คิดเป็นร้อยละ................     
 

 2.3 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ปี  
 - ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

     ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (3) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (4) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (5) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ..........  
 - รวม 5 ปีการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง ฯ................คน คิดเป็นร้อยละ...........       
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3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร มาตรฐานท่ี 3  

ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน
คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย 
                          ผลการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังหลงัสุด 
            - ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
                          ผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานด้านสังคม 
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 5 ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
            - ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
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5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหท้  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ท่ีผูข้อรับการประเมินปฏิบติัอยู ่
 มีการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

                                            3 ประเภทความพิการ ข้ึนไป 
 มีการใหบ้ริการท่ีบา้นและชุมชน 
 มีการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก  และมีการจดัการเรียนการสอน      
      ในโรงพยาบาลใหก้บัเด็กเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
 มีเครือข่ายในพื้นท่ีบริการกบัหน่วยงานนอกสังกดั สพฐ. 5 หน่วยงานข้ึนไป  
      (เช่น สาธารณสุข อบต. อบจ.  เทศบาล  เมืองพทัยา   กรุงเทพมหานคร  องคก์รเอกชน 
        ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง  ของมนุษยจ์งัหวดั) 
 มีจ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑ ์
      ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 มีผลการปฏิบติังานดีเด่น (Best Practices) ของภาระงานดา้นต่าง ๆ  

                                            อยา่งนอ้ย 1 รายการ 
 มีการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
      ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ไม่ต ่ากวา่ 200 รายต่อปี 
 มีการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม  และสังคม  
 มีการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม 
 มีการระดมทุนเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์คือ รางวลั

สูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป ทุกรางวัล/ผลงาน 
ที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หน้า และภาคผนวกไม่เกิน  
10 หนา้ (กระดาษ A4) 
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ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 

1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 

    เป็นท่ีประจกัษ ์ 

2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ (ระบุขั้นตอน/กระบวนการ 

ในการด าเนินงาน) 

3.   ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไปใช้ (ระบุว่าผล 

การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม

ประเมินผลอยา่งไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 

สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบัติหรือ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงว่า
หลงัจากได้ด าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแล้ว ได้พฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์
ผลงานดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันา
ผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผู ้ขอรับการประเมินเลิกรางว ัล/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จัดท าข้อเสนอ 

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในข้อตกลง จะพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลังจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ.  ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ ง ให้ความเห็นชอบข้อเสนอ 
ในการพฒันางานนั้น) 

        
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ต าแหน่ง.................................................... 
                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
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ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 

   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 

 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

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

                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 

                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 

 
                                                (ลงช่ือ).........................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                          (........................................) 
                                                            ต  าแหน่ง.................................................... 

                                   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 

หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

1371

1371



ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ  

(สายงานบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่ง ............................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................... 
สถานศึกษา......................................................................อ  าเภอ/เขต................................................. 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.............................................ส่วนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
(ให้รายงานข้อมูลตามหัวข้อท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อเพื่ อประกอบ                    

การพิจารณา ดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ปีการศึกษา        

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
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    1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกขอ้ 
 (2 ปีการศึกษา) 

ขอ้ท่ี 1 (ระบุ).................................................................................. 
            ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    
            ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
ขอ้ท่ี 2 (ระบุ).................................................................................. 
            ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    
            ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
ขอ้ท่ี 3 (ระบุ).................................................................................. 
            ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    
            ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
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ขอ้ท่ี 4 (ระบุ).................................................................................. 
            ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    

            ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 

ขอ้ท่ี 5 (ระบุ).................................................................................. 
            ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    

            ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 

ขอ้ท่ี 6 (ระบุ).................................................................................. 
            ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    

            ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 

ฯลฯ 
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  1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นผูเ้รียน 
        ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 1-7 

- มาตรฐานท่ี 1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- มาตรฐานท่ี 2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

 - มาตรฐานท่ี 3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
 - มาตรฐานท่ี 4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
 - มาตรฐานท่ี 5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
 - มาตรฐานท่ี 6 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
 - มาตรฐานท่ี 7 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐานท่ี 1- 5 
 - ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
 - ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 

- ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
 

 1.4 ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอ่ืน  ๆของระดบัชาติ  
ในระดบัชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปีการศึกษาโปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง   

ระดบัชั้น   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
 ชั้น.................................................   O-NET ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
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- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
   ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

 

1.5 ผลการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 
- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นศิลปะ  
ปีการศึกษา.............จ  านวน............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน................คน   

- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นภาษา   
ปีการศึกษา.............จ  านวน............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน................คน   

- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นดนตรี  
ปีการศึกษา.............จ  านวน............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน................คน   

- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นกีฬา  
ปีการศึกษา.............จ  านวน............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน................คน  

- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา..............จ  านวน...............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน.............คน   

- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
ปีการศึกษา...............จ  านวน..............คน  ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน   

- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นเขา้ใจตนเอง  
ปีการศึกษา...............จ  านวน..............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน.............คน   

- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นรอบรู้ธรรมชาติ  
ปีการศึกษา...............จ  านวน.............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน..............คน 
   

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- ปีการศึกษา...............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
จ านวน..................คน  แกปั้ญหาได.้.............. คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 

- ปีการศึกษา...............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
จ านวน..................คน  แกปั้ญหาได.้.............. คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 

- รวม 2 ปีการศึกษา จ านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
จ านวน..................คน  แกปั้ญหาได.้.............. คน  คิดเป็นร้อยละ.......................... 
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2. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัครู 
   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
                              2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู (จ านวน 2 มาตรฐาน 13 ตวับ่งช้ี ยกเวน้ตวับ่งช้ี
ท่ี 5 ของมาตรฐานท่ี 8) 

        มาตรฐานท่ี 8 ทุกตัวบ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 

มาตรฐานท่ี 9 ทุกตัวบ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 2.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6 (ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.1 และ 6.2) 

ตวับ่งยอ่ยช้ีท่ี 6.1  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 

 

2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 
จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบติั

งานวจิยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ปีการศึกษา...........................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 

                                  ไดรั้บการพฒันา...............คน คิดเป็นร้อยละ................ 
- ปีการศึกษา...........................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน                                    

 ไดรั้บการพฒันา..............คน คิดเป็นร้อยละ................. 
- รวม 2 ปีการศึกษาไดรั้บการพฒันาจ านวน....................คน คิดเป็นร้อยละ................    
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 2.3 ผลการเสริมสร้างวนิยั 
                                ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานด้านครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติังาน 
ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ”  คร้ังหลงัสุด อยูใ่นระดบั......................... 
 

2.4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกย่อง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ปี  

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- รวม 5 ปีการศึกษาขา้ราชการครูไดรั้บการยกยอ่ง ฯ.........คน คิดเป็นร้อยละ........... 
             

3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าประเมินคร้ังหลงัสุดน ามารายงาน   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 4 มาตรฐาน 

(มาตรฐานท่ี 10, 11, 12 และ 13) 
มาตรฐานท่ี 10 ทุกตัวบ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 

มาตรฐานท่ี 11 ทุกตัวบ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
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มาตรฐานท่ี 12 ทุกตัวบ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 

มาตรฐานท่ี 13 ทุกตัวบ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี.................มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา (ตวับ่งช้ีท่ี 7, 8, 9, 

10 และ 12) 
ตวับ่งช้ีท่ี 7    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 8    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 9    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 10   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
ตวับ่งช้ีท่ี 12   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
 

4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 14  “สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และ

ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา” มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.....................  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 11  

มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.....................  
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5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหท้  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ท่ีผูรั้บการประเมินปฏิบติัอยู ่
มีจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑ์ 

                                   ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
มีโครงการหรือห้องเรียนพิเศษ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากส่วนราชการตน้สังกดั     
มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/  

                                   วฒันธรรม/สังคม 
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะ หรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร เส่ียงภยั  เขตพฒันาพิเศษ ตามประกาศ 

                                   ของหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
มีผลการปฏิบติังานดีเด่นของภาระงานดา้นต่าง ๆ   

                                  อยา่งนอ้ย 1 รายการ 
มีการจดัการเรียนการสอน 2 ระดบัข้ึนไป   
                        

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
 ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์

คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป 
ทุกรางวัล/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หน้า 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน......................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.   วิ ธีด า เนินการจัดท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ (ระบุขั้ นตอน/

กระบวนการในการด าเนินงาน) 
3.  ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไปใช้ (ระบุว่าผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน สังคม และวงวิชาการอย่างไร และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบติั
หรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
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กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษไ์ม่อยูใ่นช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงวา่
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงาน
ดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันาผลงานและ
การใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าข้อเสนอ 

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ.  ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ 
ในการพฒันางานนั้น) 

      

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

                                         (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                   (...............................................) 
                                         ต าแหน่ง.................................................... 
                                         วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                       (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                     (...............................................) 
                                              ต าแหน่ง.............................................. 
                                        วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                         (ลงช่ือ)....................................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                   (....................................................) 
                                              ต  าแหน่ง................................................... 
                                         วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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     ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ   

(สายงานบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  
 
1.  ข้อมูลผู้รับการประเมิน  
 ช่ือ........................................................นามสกุล................................................................................... 
 ต าแหน่ง..............................วิทยฐานะ...............................................  ต าแหน่งเลขท่ี..........................     
 สถานศึกษา.......................................................อ  าเภอ/เขต................................................................... 
 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา .............................................................................................. 
 รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ...................................................ขั้น...........................................................บาท 
 เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ ................................................................................... 
 
2.  ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี ้ 
 (ให้รายงานข้อมูลตามหัวข้อท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อเพื่อประกอบ                  
การพิจารณาดว้ย)  
 ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  1.  ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัผู้เรียน  
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนทุกสาขางาน ตามโครงสร้างหลกัสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีเ่ปิดสอนในสถานศึกษา  2 ปีการศึกษา   

-  สาขางาน........................ 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ ................... 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ  .................. 

                                        -  สาขางาน................................. 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 

 ฯลฯ 
 สรุป สาขางานท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนมีจ านวน .......สาขางาน   
            คิดเป็นร้อยละ........ 
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 หมายเหตุ    กรณีวทิยาลยัสารพดัช่างเปิดสอนเฉพาะหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น ใหร้ายงาน 
ทุกวชิาท่ีผูรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเปิดสอน
ในสถานศึกษา  2 ปีการศึกษา   

  -   หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น   วชิา...........................จ  านวน ........ ชัว่โมง 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
 

-     หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น   วชิา...........................จ  านวน ........ ชัว่โมง 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ.................... 

 ฯลฯ 

สรุป วชิาตามหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นท่ีผูรั้บการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
            เพิ่มข้ึนมีจ านวน ...........วชิา   คิดเป็นร้อยละ........  

1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกข้อ 
(2 ปีการศึกษา) 
 ขอ้ท่ี 1 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 2 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
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  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 

สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 3 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม..........................................คน 

สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 4 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 5 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้..................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี..........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม..................................คน 
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  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้..................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี..........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม..................................คน 
                                                สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
 ขอ้ท่ี 6 (ระบุ).....................................................................................  
  ปีการศึกษาท่ี 1 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
   จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปีการศึกษาท่ี 2 พ.ศ..................จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด..................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัพอใช.้.........................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดี.................................................คน 
     จ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม.........................................คน 

สรุป  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ............ 
                                                         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่               …….. 
      ฯลฯ 
 

 1.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียน 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูส้ าเร็จการศึกษา  ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมิน

คุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ถึง ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
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    หมายเหตุ   

1. ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. ใหใ้ชผ้ล 
การประเมินคุณภาพภายนอกของผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวทิยาลยั 
สารพดัช่างมาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส.  ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาคร้ังสุดทา้ย
และตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.1 ถึงตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.4 ดงัน้ี 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.1.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

2. ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
ใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวิทยาลยัสารพดัช่าง   
มาตรฐานท่ี 2 การฝึกอบรม  ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  ประสิทธิผลในการฝึกอบรม คร้ังสุดทา้ย ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.2  
ถึงตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5 ดงัน้ี 
      ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
     ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั..............................    

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน  

ตวับ่งช้ีท่ี 1-4,6,7 และ 15 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 6  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 7  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 15 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
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1.4  ผลการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกระดับ 

สูงสุดของสถานศึกษา   ปีการศึกษาปัจจุบัน    
ระดบั ปวช. ปีการศึกษา.............จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา.......................... คน  
                    และมีผลการทดสอบผา่นเกณฑจ์ านวน ..... คน  คิดเป็นร้อยละ...... 
ระดบั ปวส. ปีการศึกษา.............จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา.......................... คน  
                    และมีผลการทดสอบผา่นเกณฑจ์ านวน ..... คน  คิดเป็นร้อยละ...... 

   

หมายเหตุ   กรณีวทิยาลยัสารพดัช่างทีจ่ดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ันอย่างเดยีว 
                  ไม่ต้องรายงานในข้อ 1.4  

1.5  ผลการพฒันาความสามารถของผู้เรียน  
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นศิลปะ 
     ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน  
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นภาษา 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นดนตรี 
     ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นเขา้ใจตนเอง 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นรอบรู้ธรรมชาติ 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นกีฬา 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ/์โครงงานฯ/งานวจิยั 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน 
  - ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นบริการวชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชน 
    ปีการศึกษา..............จ  านวน..........คน ปีการศึกษา...........จ  านวน...............คน  
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1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มทีม่ีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
-  ปีการศึกษา..............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
    จ  านวน................คน แกปั้ญหาได.้...................คน คิดเป็นร้อยละ................... 
-  ปีการศึกษา..............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
   จ  านวน................คน แกปั้ญหาได.้...................คน คิดเป็นร้อยละ................... 
-  รวม 2 ปีการศึกษา..............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
   จ  านวน................คน แกปั้ญหาได.้...................คน คิดเป็นร้อยละ................... 

 

หมายเหตุ   ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างทีจ่ดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ันไม่ต้องรายงานในข้อนี ้
 

 2.   ผลการพฒันาที่เกดิกบัครู  
         ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินรอบหลงัสุดน ามารายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  

2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาของครู 4 มาตรฐาน 9 ตวับ่งช้ี  
มาตรฐานท่ี 3   

    ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.5 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  

มาตรฐานท่ี 4  
    ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  

มาตรฐานท่ี 5  
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   

มาตรฐานท่ี 6  
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
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หมายเหตุ   
1.  ส าหรับวิทยาลยัสารพดัช่างทีจั่ดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ให้ใช้ผลการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพดัช่าง  
มาตรฐานท่ี 3  การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. 

    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.3.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.3.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.3.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 5  การใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 6  การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

2. ส่วนวทิยาลัยสารพดัช่างทีจั่ดการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ันให้ใช้ผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพดัช่าง 

มาตรฐานท่ี 2  การฝึกอบรม 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.2.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 5  การใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

มาตรฐานท่ี 6  การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตวับ่งช้ีท่ี 5,10 และ 16  
 ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
 ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
 ตวับ่งช้ีท่ี 16 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 

 2.2  ผลการพฒันาทางวชิาชีพ  
  จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน                   
ปฏิบติังานวจิยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้  

- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
              ไดรั้บการพฒันา..................คน คิดร้อยละ..................คน 
 - ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
             ไดรั้บการพฒันา..................คน  คิดร้อยละ..................คน 
 - รวม 2 ปีการศึกษา ไดรั้บการพฒันาจ านวน..............คน  คิดร้อยละ..................คน 

2.3   ผลการเสริมสร้างวินัย  
  ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดา้นครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบติังานตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ” คร้ังสุดทา้ย อยูใ่นระดบั................................. 

2.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกยีรติจากหน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ปี  

- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 
- ปีการศึกษา....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ .........................................................คน 

- รวม 5 ปี การศึกษาขา้ราชการครูไดรั้บการยกยอ่งฯ ............คน คิดเป็นร้อยละ............ 
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      3.  ผลการพฒันาที่เกดิกบัสถานศึกษา  
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าประเมินรอบหลงัสุดน ามารายงาน   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 

ดา้นผูบ้ริหาร  
    มาตรฐานท่ี 1 การประกนัคุณภาพภายใน  
    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   มาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.6 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.7 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.8 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
    ตวับ่งช้ีท่ี 3.10 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  

 หมายเหตุ 
1. ส าหรับวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. ใหใ้ชผ้ลการประเมิน

คุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวทิยาลยัสารพดัช่าง 
     มาตรฐานท่ี 1  การประกนัคุณภาพภายใน 
    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   มาตรฐานท่ี 3 การจดัการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.1   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.2   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.6   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.7   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.8   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 3.2.10 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
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   มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................  
 

 2.  ส่วนวทิยาลยัสารพดัช่างท่ีจดัการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น ใหใ้ชผ้ลการประเมิน 
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีการประเมินภายนอกวทิยาลยัสารพดัช่าง 
     มาตรฐานท่ี 1  การประกนัคุณภาพภายใน 
    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
     มาตรฐานท่ี 2  การฝึกอบรม 
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.1  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.3  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.4  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.5  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 2.1.6  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
   มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจดัการ 
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
    ตวับ่งช้ีท่ี 6.4  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 8.2, 9, 11, 

12 และ 13  
   ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 9    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 11  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 12  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
   ตวับ่งช้ีท่ี 13  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั............................. 
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4. ผลการพฒันาทีเ่กดิกบัชุมชนหรือท้องถิ่น 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินรอบหลงัสุดมารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นการอาชีวศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

วทิยาลยัสารพดัช่าง มาตรฐานท่ี 5 การใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชนและสังคม  
 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   

  ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

 ตวับ่งช้ีท่ี 8.1   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
  ตวับ่งช้ีท่ี 14.1 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   

 ตวับ่งช้ีท่ี 14.2 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................   
  ตวับ่งช้ีท่ี 17   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
  ตวับ่งช้ีท่ี 18   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.............................. 
 

5.  ปริมาณและสภาพของงาน 
 ใหท้ าเคร่ืองหมาย   /  ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ท่ีผูข้อรับการประเมินปฏิบติัอยู ่
  จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑ ์
  ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
    มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
  หรือท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นใชค้รุภณัฑท์างการศึกษาเป็นพิเศษ 
  มีโครงการหรือห้องเรียนพิเศษท่ีไดรั้บอนุมติัจากส่วนราชการตน้สังกดั 
  มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม/สังคม 
  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภูเขา หรือ เกาะ หรือติดกบัรอยตะเขบ็ชายแดน 
  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น กนัดาร เส่ียงภยั ตามประกาศของ 
     หน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
  มีผลการปฏิบติังานดีเด่นของภาระงานดา้นต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 1 รายการ 
  มีการจดัการเรียนการสอน 2 ระดบัข้ึนไป 
  มีจ านวนนกัเรียน-นกัศึกษาในสถานศึกษามากกวา่ 1,000 คน ข้ึนไป 
  จ านวนสาขาวชิา/สาขางานมากกวา่ 5 สาขาข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  

 ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ 
คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป 
ทุกรางวัล/ผลที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หน้า 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4) 

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
     เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ (ระบุขั้นตอน/กระบวนการ 

ในการด าเนินงาน) 
3.   ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเ ร็จเป็นท่ีประจักษ์ไปใช้  (ระบุว่าผล 

การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอย่างไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 
สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบัติหรือ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงว่า
หลงัจากไดด้ าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงานดีเด่นฯ 
นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลักฐานการพฒันาผลงานและการใช้
ประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผูข้อรับการประเมินเลือกรางวลั/ผลงานท่ีสอดคล้องกบัสาขาท่ีเสนอขอ จดัท าขอ้เสนอในการ

พฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ตกลง  
จะพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร (ก าหนด 3 เดือน 
หลงัจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอในการพฒันางานนั้น) 

          

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ต าแหน่ง.................................................... 
                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
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ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
                                                            (...............................................) 
                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                 (ลงช่ือ).........................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                            (........................................) 
                                                       ต  าแหน่ง................................................... 
                                                     วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน  (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ   

(สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพกิาร) 
 
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่ง ............................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................... 
สถานศึกษา......................................................................อ  าเภอ/เขต................................................. 
ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
ขอมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
(ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณา ดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                    1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั 2 ปีการศึกษา        

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา..............ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา..............ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา..............ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา..............ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา..............ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

ส าหรับโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใหใ้ชผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุ่มทกัษะ แทน ดงัน้ี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มทกัษะการเรียนรู้หลกั 2 ปีการศึกษา        
- กลุ่มทกัษะการเคล่ือนไหว  

ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
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  - กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มทกัษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามยั 
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปี การศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มทกัษะทางวชิาการ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

- กลุ่มทกัษะอาชีพ  
ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 

1.2 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรทุกขอ้ (2 ปีการศึกษา) 
 ขอ้ท่ี 1 (ระบุ).................................................................................. 
  ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  

 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    
 ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  

 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    
สรุป  ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่2 คิดเป็นร้อยละ......... 

ขอ้ท่ี 2 (ระบุ).................................................................................. 
 ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    

  ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    
สรุป  ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่2 คิดเป็นร้อยละ......... 
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ขอ้ท่ี 3 (ระบุ).................................................................................. 
      ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    
 ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่2 คิดเป็นร้อยละ......... 

 ขอ้ท่ี 4 (ระบุ).................................................................................. 
 ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    
ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่2 คิดเป็นร้อยละ......... 

         ขอ้ท่ี 5 (ระบุ).................................................................................. 
       ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    

        ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่2 คิดเป็นร้อยละ......... 
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 ขอ้ท่ี 6 (ระบุ).................................................................................. 
            ปีการศึกษาท่ี 1  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 
  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    

            ปีการศึกษาท่ี 2  พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัพอใช.้........... คน 

  จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดี....................คน  
 จ านวนผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม............คน    

สรุป  ผู้เรียนทีอ่ยู่ในระดับดี - ดีเยีย่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 
         ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยีย่ม ปีการศึกษาที ่2 คิดเป็นร้อยละ......... 

ฯลฯ 
 

1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียน 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียนมาตรฐานท่ี 2 ทุกตวับ่งช้ี 
- ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐานท่ี 1- 5 
 - ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
 - ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 

- ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั......................................................... 
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1.4  ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS  ในระดับช้ันสูงสุด ใชส้ าหรับโรงเรียน 
ท่ีจดัการเรียนการสอนนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น   (ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง ) 

      ระดบัชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
                                 ผลการทดสอบ   O-NET,  NT,  LAS,  อ่ืน ๆ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
   ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
   ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
   ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ............ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
 

     ผลการประเมินตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนมากท่ีสุด  ใชส้ าหรับโรงเรียนท่ีจดัการเรียน 
การสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  และทางสติปัญญา 
(ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง )       
                                ระดบัชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    

-  ผลการพฒันาทางดา้นสุขภาพร่างกาย 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
-  ผลการพฒันาทางดา้นสติปัญญา 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
-  ผลการพฒันาทางดา้นอารมณ์ 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
-  ผลการพฒันาทางดา้นสังคม 
   ปีการศึกษา............ค่าเฉล่ียร้อยละ...........ปีการศึกษา...........ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
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1.5 ผลการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 
- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นศิลปะ  
  ปีการศึกษา.............จ  านวน............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน................คน   
- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 
  ปีการศึกษา.............จ  านวน............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน................คน   
- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นกีฬา /นนัทนาการ 
  ปีการศึกษา.............จ  านวน............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน................คน   
- ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์  
  ปีการศึกษา..............จ  านวน...............คน  ปีการศึกษา.............จ  านวน.............คน   

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- ปีการศึกษา...............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
  จ  านวน..................คน  แกปั้ญหาได.้.............. คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 
- ปีการศึกษา...............จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
  จ  านวน..................คน  แกปั้ญหาได.้.............. คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 
- รวม 2 ปีการศึกษา จ านวนผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา 
  จ  านวน..................คน  แกปั้ญหาได.้.............. คน  คิดเป็นร้อยละ.......................... 

 

          2.  ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัครู 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูมาตรฐานท่ี 3 ทุกตวับ่งช้ี  

- ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 2.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6 (ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.1 และ 6.2) 
  - ตวับ่งยอ่ยช้ีท่ี 6.1  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
  - ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี 6.2  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................... 
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2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ

งานวจิยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ปีการศึกษา...........................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 

                                  ไดรั้บการพฒันา...............คน คิดเป็นร้อยละ................ 
- ปีการศึกษา...........................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน                                    

 ไดรั้บการพฒันา..............คน คิดเป็นร้อยละ................. 
- รวม 2 ปีการศึกษาไดรั้บการพฒันาจ านวน....................คน คิดเป็นร้อยละ................     
 

2.3 ผลการเสริมสร้างวนิยั 
                                   - ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดา้นครู เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม  คร้ังหลงัสุด  
อยูใ่นระดบั......................... 
 

2.4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ปี  

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- ปีการศึกษา................ จ านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ......................................... คน 

- รวม 5 ปีการศึกษาขา้ราชการครูไดรั้บการยกยอ่ง ฯ.........คน คิดเป็นร้อยละ...........          
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3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าประเมินคร้ังหลงัสุดน ามารายงาน  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 4 การบริหารจดัการ ทุกตวับ่งช้ี  

- ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4.4 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4.6 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา (ตวับ่งช้ีท่ี 7, 8, 9, 10 

และ 12) 
- ตวับ่งช้ีท่ี 7    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 8    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 9    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 10   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
- ตวับ่งช้ีท่ี 12   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั...................................... 
 

4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองและหรือรอบสามแลว้ใหน้ าผลการประเมินคร้ังหลงัสุดมารายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานท่ี 3 ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 และมาตรฐานท่ี 4 ตวับ่งช้ีท่ี 4.5  

            - ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี 4.5 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 11  

- ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั...............................................  
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5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหท้  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ท่ีผูข้อรับการประเมินปฏิบติัอยู ่
     มีการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนประเภทอยูป่ระจ า  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
     มีการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 2 ประเภทข้ึนไป 

                             มีการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 2 ระดบัข้ึนไป 
    มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม/สังคม 
    มีโครงการหรือห้องเรียนพิเศษ เช่น โครงการจดัการเรียนร่วมท่ีไดรั้บอนุมติัจากส่วนราชการ 
          ตน้สังกดั 
    มีจ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    มีผลการปฏิบติังานดีเด่น (Best Practices) ของภาระงานดา้นต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 1 รายการ 
    มีการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

 

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
 ให้ผูรั้บการประเมินจัดท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ ์ 

คือ รางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป 
ทุกรางวลั/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หนา้ 
และภาคผนวกไม่เกิน 10 หนา้ (กระดาษ A4)  

ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 
1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 
    เป็นท่ีประจกัษ ์ 
2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ (ระบุขั้นตอน/กระบวนการ 

ในการด าเนินงาน) 
3.   ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไปใช้ (ระบุว่าผล 

การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลอยา่งไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 
สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบัติหรือ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 
 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงว่า
หลงัจากได้ด าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแลว้ ไดพ้ฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์ผลงาน
ดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้ งให้แสดงหลักฐานการพฒันาผลงาน 
และการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย   
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอในการพฒันางาน 
ให้ผู ้ขอรับการประเมินเลือกรางว ัล/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จัดท าข้อเสนอ 

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในข้อตกลง จะพฒันาคุณภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษา ให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลังจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ ง ให้ความเห็นชอบข้อเสนอ 
ในการพฒันางานนั้น) 

          
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ต าแหน่ง.................................................... 
                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 

   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 

 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

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

                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 

                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 

การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 
                                                (ลงช่ือ).........................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                          (........................................) 
                                                            ต  าแหน่ง.................................................... 
                                   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 

หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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แบบข้อเสนอในการพฒันางาน (ด้านที ่3 ส่วนที ่3) 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็น 

วทิยฐานะช านาญการพเิศษ และวทิยฐานะเช่ียวชาญ  
(ส าหรับทุกต าแหน่ง) 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ........................................................... นามสกุล............................................................................... 
ต าแหน่ง ...........................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี......................... 
หน่วยงานการศึกษา............................................................................จงัหวดั....................................... 
ส่วนราชการ.......................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .................................ขั้น........................................บาท 
เพื่อมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะ................................................................................................................. 

2. ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรมทีจ่ะพฒันา(สอดคล้องกบัผลงานดีเด่นฯ ทีไ่ด้รับ)............................................. 
................................................................................................................................................................................................... 

2.1 ประเด็นในการพฒันา (ส่ิงทีจ่ะพฒันา) 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………   

2.2 เป้าหมายในการพฒันา (ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและหรือเป้าหมายเชิงคุณภาพ และระยะเวลา
ด าเนินการ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

  2.3 วธีิการพฒันา (แสดงถึงขั้นตอน/วธีิการพฒันา)  
 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………   

2.4 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพฒันางาน  
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………  
 

                                                               (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                          (...............................................) 
                                                                ต  าแหน่ง.................................................... 
                                                                วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

หมายเหตุ  ข้อตกลงในการพฒันางานก าหนดให้ด าเนินการ 3 เดือน 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

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

…….…………………………………………….……………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………..…………………………………………  
 

                                                  (ลงช่ือ)......................................................ผู้บังคับบัญชา 
                                                (......................................................) 
                                       ต  าแหน่ง.................................................... 
                                       วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
ความเห็นของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง 

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

…….…………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…
.…….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เม่ืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณาเห็นชอบแลว้ ให้ถือวา่ขอ้เสนอ

ตามหนงัสือฉบบัน้ีเป็น “ข้อตกลงในการพฒันางาน” และใหล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน                                      
 
    (ลงช่ือ)............................................................  
                (...........................................................) 
                                                                   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง   
                        วนัท่ี .........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
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แบบ ๕ 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไ้ด้รับการคดัเลือกเข้ารับการประเมิน 

เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  

สังกัด................................................................................ 
 

สายงาน.................................... 

ที่ 
 

 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ ต าแหน่ง
เลขที ่

 

หน่วยงานการศึกษา/สงักัด 
 

คศ. ขั้น 
(บาท) 

เสนอผลงานดีเด่น 
รางวลั 

(ข้อ ๒.๔.๑) 
เทียบเคยีงฯ  
(ข้อ .๒.๔.๒) 

         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหตุ  ให้จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละราย ตามแบบ ๑-๔ แล้วแต่กรณี แนบท้ายแบบนี้ด้วย 

1408

1408



ห      หมายเหตุ   
         ช่อง (๒) รางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. รับรอง ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุม่สาระการเรยีนรู ้
                    ที่เสนอขอ โดยให้ระบุช่ือรางวัลทีไ่ด้รับ ช่ือหน่วยงานท่ีให้รางวัล และปี พ.ศ. ท่ีได้รับรางวัล 

ช่อง (๓) ใหร้ะบุสัดส่วนในการจัดท า ในกรณีจัดท าร่วมกันหลายคนให้ผู้ที่ร่วมจดัท ารับรอง ตามแบบ ๔ ด้วย 
ช่อง (๔) ระบุเรื่องที่จะด าเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานท่ีจะพัฒนา 
           ต่อยอดจากผลงานท่ีเสนอขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
           ที่เสนอขอ 
 

แบบ ๑ 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไ้ด้รับการคดัเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔.๑ (กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) 
ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ...........................................................สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ........................................................ 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด...................................................................................  
 

ล าดับที ่
(๑) 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไปท่ีได้รับ  
(๒) 

สัดส่วนในการจัดท า 
 (๓) 

การพัฒนางาน (จ านวน ๑ เร่ือง) 
(๔) 

๑. ให้ระบุชื่อรางวัล/หน่วยงานที่ให้รางวัล/ปทีี่ได้รับรางวัล ระบุเป็นร้อยละ ระบุชื่องานที่พัฒนาต่อยอดจากรางวัลสูงสุดฯ 
๒.    
๓.    
    

 

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 

                ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

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

                   วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

          ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง 

                 ลงช่ือ......................................................................ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 

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

                   ต าแหน่ง..................................................................... 

                    วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 

ให้จัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ และใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ (เลขไทย) 

ข้อ ๒.๔.๑ กรณีผู้มีรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 1409
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หมายเหตุ   
ช่อง (๒)  ให้ระบุช่ือผลงานดเีด่นทีเ่สนอเพื่อขอเทยีบเคียง ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีเ่สนอขอ    
ช่อง (๓)  ให้อธิบายว่าผลงานแตล่ะเรื่องนั้นเป็นผลงานท่ีมีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
           ๑) ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพฯ ๒) มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ ๓) เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน    
           สังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ และ ๔)  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อื่นสามารถน าไปปฏิบตัิหรือประยุกต์ใช้ได้ อย่างไร  
ช่อง (๔) ใหร้ะบุสัดส่วนในการจัดท า ในกรณีจัดท าร่วมกันหลายคนให้ผู้ที่ร่วมจดัท ารับรอง ตามแบบ ๔ ด้วย 
ช่อง (๕)  ระบุเรื่องที่จะด าเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานท่ีจะพัฒนาต่อยอดจากผลงาน 
          ที่เสนอขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ 

 
 

 

แบบ ๒ 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไ้ด้รับการคดัเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔.๒ (กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) 

ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ...........................................................สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ........................................................ 
นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด...................................................................................  

 
 

ล าดับที ่
(๑) 

 

ชื่อผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงฯ ที่ได้รับ 

(๒) 

 

องค์ประกอบในการพิจารณา 
(๓) 

 

สัดส่วนในการจัดท า 
 (๔) 

 

การพัฒนางาน  
(จ านวน ๑ เร่ือง) 

(๕) 
 

๑. 
 

ระบุช่ือผลงานเทียบเคยีงฯ / ปีท่ี 
เริม่ด าเนนิการและปีท่ีด าเนนิการ 
แล้วเสรจ็ 

 

๑. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานฯ 
...................................................................................................................................... 
๒. มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
...................................................................................................................................... 
๓. เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
...................................................................................................................................... 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีใหผู้้อื่นสามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได ้
...................................................................................................................................... 

 

ระบุเป็นร้อยละ 
 

ระบุช่ืองานท่ีพัฒนา 
ต่อยอดจากผลงานดเีด่นฯ 

 

๒. 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอรบัการประเมิน 

                         (...............................................................) 
                   วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

          ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง 

                 ลงช่ือ......................................................................ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 

                         (...............................................................) 
                   ต าแหน่ง..................................................................... 
                    วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
 ให้จัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ และใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ (เลขไทย) 

ข้อ ๒.๔.๒ กรณีผู้มีผลงานเทียบเคียงฯ 
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หมายเหตุ   
         ช่อง (๒) รางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไป ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีเ่สนอขอ  

           โดยให้ระบุช่ือรางวัลที่ไดร้ับ ช่ือหน่วยงานท่ีให้รางวัล และปี พ.ศ. ท่ีได้รับรางวัล 
ช่อง (๓)  ให้ระบุช่ือผลงานดเีด่นทีเ่สนอเพื่อขอเทยีบเคียง ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีเ่สนอขอ    
ช่อง (๔)  ให้อธิบายวา่ผลงานแตล่ะเรื่องนั้นเป็นผลงานท่ีมีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
           ๑) ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพฯ ๒) มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ ๓) เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน    
           สังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ และ ๔)  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อื่นสามารถน าไปปฏิบตัิหรือประยุกต์ใช้ได้ อย่างไร  
ช่อง (๕) ใหร้ะบุสัดส่วนในการจัดท า ในกรณีจัดท าร่วมกันหลายคนให้ผู้ที่ร่วมจดัท ารับรอง ตามแบบ ๔ ด้วย 
ช่อง (๖)  ระบุเรื่องที่จะด าเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานท่ีจะพัฒนาต่อยอดจากผลงาน 
          ที่เสนอขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ 

 
 

แบบ ๓ 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไ้ด้รับการคดัเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔.๒ (กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) 

ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ...........................................................สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ........................................................ 
นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด...................................................................................  

 
 

ล าดับที ่
(๑) 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไป 
ที่ได้รับ  

(๒) 

 

ชื่อผลงานดีเด่นที่มี
คุณภาพเทียบเคียงฯ 

(๓) 

 

องค์ประกอบในการพิจารณา 
(๔) 

 

สัดส่วนในการ
จัดท า 
 (๕) 

 

การพัฒนางาน  
(จ านวน ๑ เร่ือง) 

(๖) 
 

๑. 
 

ให้ระบุชื่อรางวัล/หน่วยงาน 
ที่ให้รางวัล/ปีท่ีได้รับรางวัล 

 
 

 

 
 

 

ระบุเป็นร้อยละ 
 

ระบุช่ืองานท่ีพัฒนา 
ต่อยอดจากผลงานดเีด่นฯ 

 

๒.   

ระบุช่ือผลงานเทียบเคยีง/
ปีที่เริม่ด าเนินการและปีท่ี
ด าเนนิการแล้วเสรจ็ 

 

๑. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานฯ 
...................................................................................................................................... 
๒. มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
...................................................................................................................................... 
๓. เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
...................................................................................................................................... 
๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีใหผู้้อื่นสามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได ้
...................................................................................................................................... 

 

ระบุเป็นร้อยละ 

 

 
 
 
 
 
 
 

             ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอรบัการประเมิน 

                         (...............................................................) 
                   วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

          ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง 

                 ลงช่ือ......................................................................ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 

                         (...............................................................) 
                   ต าแหน่ง..................................................................... 
                    วันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................. 
 ให้จัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ และใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ (เลขไทย) 

ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มีรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และมีผลงานเทียบเคียงฯ 
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แบบ ๔ 
รายละเอียดการมีส่วนร่วมจัดท าผลงานดีเด่นที่ได้รบัรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปและผลงานดีเด่นที่มคุีณภาพเทียบเคียงฯ 

 
ที ่
 

(๑) 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป/ 
ชื่อผลงานเทียบเคียงฯ 

(๒) 

รายช่ือคณะผู้จัดท า 
 

(๓) 

รายละเอียดการร่วมจัดท า ลายมือชื่อ 
ผู้ร่วมจัดท า 

(๖) 

หมายเหตุ 
 

(๗) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมจัดท า 

(๔) 
คิดเป็นร้อยละ 

(๕) 

       
       
       
       

 
                   ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา                               
                                                           ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริง 
                                                                                      ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                                                                                              (..................................................) 
                                                                                      ต าแหน่ง............................................................ 
                                                                                       วัน............เดือน........................พ.ศ. ............... 
 
หมายเหตุ  
     ช่อง (๔) ลักษณะการมีส่วนร่วมจัดท ารางวัลสูงสุดระดับชาติ/ผลงานดีเด่นฯ โดยให้แต่ละคนระบุเนื้อหาที่ท าให้ชัดเจน  
     ช่อง (๕) ให้ระบุว่าแต่ละคนร่วมจัดท ารางวัลสูงสุดระดับชาติ/ผลงานดีเด่นฯ เรื่องนั้น คิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยผลงาน ๑ เรื่องคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
ให้จัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ และใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ (เลขไทย) 
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1454

1454



1455

1455



1456

1456



1457

1457



1458

1458

home
Textbox



1459

1459



1460

1460



1461

1461



1462

1462



1463

1463



ส่ิงท่ีสงมาดวย (๒)    

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน

ขั้น อันดับครูผูชวย ข้ัน อันดับครูผูชวย
บาท บาท

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

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

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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-๒-

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

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

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

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ขั้น อันดับ คศ. ๒ ขั้น อันดับ คศ. ๒
บาท บาท

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

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ขั้น อันดับ คศ. ๓ ขั้น อันดับ คศ. ๓
บาท บาท

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

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

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ขั้น อันดับ คศ. ๔ ขั้น อันดับ คศ. ๔
บาท บาท

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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-๖-

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

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

   
   
 

 

กฎ  ก.ค.ศ. 
การจัดประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน 

และเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒  แห่งกฎ  ก.ค.ศ.  การจัดประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  มีสามประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทอํานวยการ 
(๒) ประเภทวิชาการ   
(๓) ประเภทท่ัวไป” 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๑  และข้อ  ๒/๒  แห่งกฎ  ก.ค.ศ.  การจัดประเภทตําแหน่ง  

ระดับตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

“ข้อ  ๒/๑  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ได้แก่  ตําแหน่งที่ มีอํานาจและหน้าที่ ใน 
การบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  
หรือตําแหน่งอื่นที่มีลักษณะเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมากหรือสูงมากเป็นพิเศษที่  ก.ค.ศ.  กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการตามหลักเกณฑ์
ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ  ๒/๒  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  มีสองระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับต้น  ได้แก่  ตําแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) หัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
 (ข) ตําแหน่งอื่นที่  ก.ค.ศ.  กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น   
(๒) ระดับสูง  ได้แก่  ตําแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

เป็นพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) หัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
 (ข) ตําแหน่งอื่นที่  ก.ค.ศ.  กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  แห่งกฎ  ก.ค.ศ.  การจัดประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  

การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   
ตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานตามบัญชีกําหนดสายงาน 
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งท้ายกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในตําแหน่งประเภทใดและระดับใด  ให้ได้รับ 
เงินประจําตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  ๕,๖๐๐  บาท 
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  ๑๐,๐๐๐  บาท   
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการที่มีประสบการณ์  ทักษะ  และสมรรถนะ  

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  ๓,๕๐๐  บาท 
(๔) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  

๕,๖๐๐  บาท 
(๕) ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา  ๙,๙๐๐  บาท” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งท้ายกฎ  ก.ค.ศ.  

การจัดประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้บัญชีท้ายกฎ  ก.ค.ศ.  นี้แทน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
ท้ายกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน 

และเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 

   
 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นและระดับสูง ได้แก่ 
สายงานอํานวยการ 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ได้แก่ 

๑. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๒. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ได้แก่ 

๑. สายงานนิติการ 
๒. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓. สายงานวิชาการศึกษา 
๔. สายงานทรัพยากรบุคคล 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่  ก.ค.ศ.  ได้กําหนดให้ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
เป็นประเภทของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของตําแหน่งที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบัน 
การอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  หรือตําแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าภายในหน่วยงานการศึกษาอื่น  
และได้กําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญในสายงานทรัพยากรบุคคลเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  
๓๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
บัญญัติให้การกําหนดระดับตําแหน่ง  และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตาม  ค.  (๒)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี 
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ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒. แบบค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
    ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่ 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง แจ้งกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป พร้อมแจ้งแนวทำงปฏิบัติ 
ในกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ก.พ. จึงอำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส 
และประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพ่ือให้กำรออก
ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและ 
กฎ ก.พ. ดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทำงปฏิบัติซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี  
และแจ้งเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก ำหนด ดังนี้ 

๑. ในกรณีท่ีผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุมีค ำสั่งที่มีผลต่อกำรรับเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใด (ถ้ำมี) เช่น ค ำสั่งเลื่อนระดับต ำแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในเรื่องนั้น ๆ 

๒. เมื่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุได้มีค ำสั่งตำมข้อ ๑ (ถ้ำมี) แล้ว ให้มีค ำสั่งปรับเงินเดือนข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญเข้ำสู่อัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตำมประเภทและระดับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมแบบค ำสั่ง ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ดังนี้ 

 ๒.๑ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรและประเภทอ ำนวยกำร 
ทุกระดับ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ด ำรง 
 
 

ด่วนที่สดุ 
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ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้   
หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่  
๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับเงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ตำมอัตรำของ 
ผลกำรประเมินเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน ในกรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

 ๒.๒ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดับ
ช ำนำญกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนและระดับช ำนำญงำน ให้ได้รับกำรปรับเงินเดือน 
ในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ได้รับอยู่เดิมอีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ทั้งนี้ หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับ
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับ
เงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นตำมอัตรำของผลกำรประเมินดังกล่ำวเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน  
หำกมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท แล้วจึงปรับเงินเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำดังกล่ำวนั้นอีกร้อยละ ๔  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

๓. ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ทรงคุณวุฒิ ก.พ. ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โดยให้มีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   
๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ๓.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๔๑,๖๒๐ บำท  
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๔๑,๖๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

 ๓.๒ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บำท 
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๗๔,๓๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๒๗, ๘๘๔๒, ๘๘๒๖, ๘๘๒๓ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิม 
เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ  
และผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ในกรณีที่การปรับ
เงินเดือนดังกล่าวทําให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มข้ึนเป็นสิบบาท 

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ตาํแหน่งประเภทบริหาร 
 บาท บาท 

ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๗๔,๓๒๐ 
๕๑,๑๔๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๕๖,๓๘๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๕๙,๕๐๐ 
๒๖,๖๖๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๗๐,๓๖๐ 
๓๒,๘๕๐ 
๒๔,๔๐๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทวชิาการ 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๒๖,๙๐๐ 
๘,๓๔๐ 
๗,๑๔๐ 

๔๓,๖๐๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๕๘,๓๙๐ 
๒๒,๑๔๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๓๑,๔๐๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๔๓,๘๑๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ปฏิบตัิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคณุวฒิุ 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภททั่วไป 

 บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

๒๑,๐๑๐ 
๔,๘๗๐ 

๓๘,๗๕๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๕๔,๘๒๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดบั ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน อาวโุส ทกัษะพิเศษ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม  เป็นธรรม  และได้มาตรฐาน  โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน  ฐานะการคลังของประเทศ  ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ  
ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน  และปัจจัยอ่ืนที่จําเป็น  สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าข้ันสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  และกําหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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แบบค่ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไดร้ับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่ 

ค่ำสั่งกรม................................................... 

ที่............../.......................... 

เรื่อง  ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงท่ีได้รับกำรปรับใหม่ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงปรับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับ
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..............................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) .............................................................  
          (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) ...............................................................  
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บัญชีรำยละเอียดกำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงที่ได้รับกำรปรับใหม่ 
แนบท้ำยค่ำสั่ง .............................................. ที่ ........../ ..................... ลงวันที่ ................................................ 

ล่ำดับ
ที ่

ชื่อ/นำมสกุล 
ต่ำแหน่งและส่วนรำชกำร 

เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมำยเหตุ 
สังกัด/ต่ำแหน่ง ต่ำแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ 

 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 
 
 
 
นางสาว ............................ 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 

ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
 
ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
ผู้อ านวยการ 
 
นิติกร 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 
 
 
 

อ านวยการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

 
 

ปฏิบัติการ 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

สูง 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ช านาญงาน 
 

 
 

๒๓๐ 
 

๓๒๐ 
 
 
 
 

๓๕๐ 
 

๗๒๐ 
 

๔๒๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๓,๙๖๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๕,๒๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๒๙.๕๑ 
 
 
 

๘๔๐.๑๓ 

 
 

๒๐,๘๐๐ 
 

๑๗,๖๘๐ 
 
 
 
 

๖๕,๕๙๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๗,๕๒๐ 

 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 

(ก) 
 

(ก) 
 

(ข) 

หมำยเหตุ (ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ ๒.๑ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามขอ้ ๒.๒ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
 ต ำแหน่ง (เอกสำรแนบท้ำย ๑ – ๖) 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. ได้อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๖ ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ำหนดฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ
กำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ 
ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ดังนั้น เพ่ือให้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ท้ำยพระรำชบัญญัติ ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง และก ำหนด
ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง  ตั้งแต่รอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนี้ 

๑. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๑  

๒. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๒  

๓. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๓ 

๔. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๔ 

 

ด่วนที่สดุ 
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๕. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๕ 

๖. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๖ 

อนึ่ง ส ำนักงำน ก.พ. ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS/PPIS) รุ่น ๕.๐ 
ฉบับที่ ๕.๐.๐.๓๗ ขึ้นไป เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำงต้นแล้ว โดยส่วนรำชกำร
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ http://dpis.ocsc.go.th/service/downloads  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

 
 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๔๒, ๘๘๒๗, ๘๘๒๓, ๘๘๒๖ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย

ระดบั อัตรา
๖๔,๗๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๔,๗๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๕๙,๓๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๙,๓๕๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๘,๔๒๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๔๑๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๐,๓๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๓๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๖,๘๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๘๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๖,๐๓๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๐๒๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๗,๐๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๗,๐๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๗,๖๒๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๗,๖๑๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๓๕๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๓๔๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๑๒๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๑๑๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๕,๕๐๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๕,๔๙๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๒,๖๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๖๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๒๙,๕๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๒๙,๕๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๒,๗๒๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๒,๗๑๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๓,๗๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๗๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ประเภทต าแหน่ง ชว่งเงนิเดอืนระดบั

อาวโุส

ช านาญงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

เอกสารแนบท้าย ๑

ปฏบิัติงาน

ต้น

สูง

อ านวยการ
สูง

ต้น

ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

บริหาร

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

ฐานในการค านวณ

ปฏบิัติการ

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

1508

1508



ระดบั อัตรา
๖๖,๐๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๖,๐๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๐,๕๕๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๐,๕๔๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๙,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๑,๒๐๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๑,๑๙๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๗,๙๖๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๙๕๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๗,๑๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๑๕๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๘,๐๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๐๓๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๘,๓๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๘,๓๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๙๐๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๘๙๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๕๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๕๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๖,๖๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๖,๖๐๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๒๙๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๒๘๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๑๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๑๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๑๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๑๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๐๐๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๙๙๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๒
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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ระดบั อัตรา
๖๗,๓๗๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๗,๓๖๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๑,๗๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๑,๗๖๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๐,๓๘๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๗๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๐๓๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๐๒๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๙,๑๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๑๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๘,๓๑๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๘,๓๐๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๐๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๐๐๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๑๕๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๑๔๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๘,๔๖๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๘,๔๕๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๙๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๘๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๗,๗๕๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๗,๗๔๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๙๖๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๙๕๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๗๗๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๗๖๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๖๕๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๖๔๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๒๘๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๒๗๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๓
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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ระดบั อัตรา
๖๘,๗๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๘,๗๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๑,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๑,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๘๘๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๘๗๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๓๑๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๓๐๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๙,๔๘๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๔๗๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๙๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๙๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๙๔๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๙๓๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๐๓๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๐๒๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๓๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๒๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๔,๖๔๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๔,๖๓๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๑,๓๙๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๑,๓๘๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๑๓๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๑๒๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๕๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๕๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๔
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๖๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๖๖๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๗๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๗๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๐๒๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๐๑๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๘๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๘๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๕
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๘๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๙๖๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๙๕๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๒๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๒๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๕,๒๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๕,๒๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๖
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

แบบค่าสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ที่ได้รับการปรับใหม ่
 

ค่าสั่ง................................................... 
ที่..................../...................... 

เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงท่ีได้รับการปรับใหม่ 
 

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

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จึงปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ที่ได้รับ 
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ...........................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) ..................................................... ...... 
             (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) .............................................................  
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(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ 
แนบท้ายค่าสั่ง ......................................... ที่ .........../........................... ลงวันที่ ..................................................... 

 

ล่าดับ
ที ่

ชื่อ/นามสกุล 
หน่วยงานการศึกษาและต่าแหน่ง 

เงินเดือน 
ค่าตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมายเหตุ สังกัด/ต่าแหน่ง ต่าแหน่งประเภท ระดับ ต่าแหน่ง
เลขที่ 

 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 

 
 
 

นาย........................................... 
 

นาย........................................... 
 

นางสาว..................................... 
 

นางสาว..................................... 
 
 
 

ส านัก...................... 
กลุ่มงาน.................. 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

นิติกร 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 

 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

ทั่วไป 
 
 

 
 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติการ 
 

ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 
 
 

 
 
 

32,000 
 

20,000 
 

35,220 
 

17,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

840.13 

 
 
 

32,000 
 

20,800 
 

37,520 
 

17,680 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ก) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ(ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บญัชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามญัตามข้อ 2.1 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

   (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ 2.2 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย (๒)    

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน

ขั้น อันดับครูผูชวย ข้ัน อันดับครูผูชวย
บาท บาท

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

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

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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ข้ัน อันดับ คศ. ๑ ข้ัน อันดับ คศ. ๑
บาท บาท

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

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

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ขั้น อันดับ คศ. ๒ ขั้น อันดับ คศ. ๒
บาท บาท

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

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ขั้น อันดับ คศ. ๓ ขั้น อันดับ คศ. ๓
บาท บาท

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

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

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
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-๕-

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

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
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-๖-

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

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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