




แบบเสนอขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ/เทพสุริยา 

แนวทางการประเมินขาราชการ พนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษาทองถิ่น 
ใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ รองผูอํานวยการชาํนาญการ ผูอํานวยการชาํนาญการ 
และศกึษานเิทศกชาํนาญการ กรณเีกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2548 

……………………………………. 
 
  โดยทีม่าตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 
กําหนดวาการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไป
ตามมาตรฐานวทิยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผานการประเมิน ทัง้นี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชาํนาญการ ความเชีย่วชาญ ผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ค.ศ.กําหนด คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ (ก.จ. ก.ท. ก.อบต.)  จึงกาํหนดหลกัเกณฑและวธิีการประเมนิพนกังานหรือ     
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะครชูํานาญการ  รองผูอํานวยการสถานศึกษาชาํนาญการ            
ผูอํานวยการสถานศกึษาชํานาญการ และศึกษานิเทศกชํานาญการ กรณีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 
พ.ศ.2548 ดังนี ้
 
หลักเกณฑ 
  1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการ พนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาทองถิ่น ปจจุบันปฏิบัติ
หนาที่ครูหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก และจะเกษยีณอาย ุ
ราชการเมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2548 
  2. เปนผูไดรับเงินเดือนในอนัดับ คศ.2 
  3. มีชัว่โมงการปฏิบัติงานในหนาที่ปจจุบันในปการศึกษาที่ขอรับการประเมิน สําหรับครูผูสอน
ตองมีชั่วโมงสอนในปจจุบันไมนอยกวาสปัดาหละ 7 ชัว่โมง 
  4. เปนผูผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนกังานสวนทองถิน่ (ก.จ. ก.ท. ก.อบต.) กําหนดดังนี ้
      4.1 ความประพฤติดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      4.2 คุณภาพการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
วิธีการ 
  1. ผูขอรับการประเมินจัดทําคําขอตามแบบเสนอขอรับการประเมินที่คณะกรรมกลางขาราชการ
หรือพนกังานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. ก.อบต.) กาํหนด (เอกสารหมายเลข 1) และเสนอรายงานคุณภาพการปฏิบัติงาน
และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีท่ี่สงผลตอการพฒันาการเรียนการสอนหรือการบริหารการศึกษาหรือ         
การนิเทศการศึกษา ในชวงที่ผานมาจนถงึภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2548 ความยาวไมเกนิ 3 – 5 หนา         
ในประเด็นดังตอไปนี้ 
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      1.1 งานเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารการศึกษาหรือการนิเทศการศึกษา  
ที่ภาคภูมิใจ 1 – 3 เร่ือง 
      1.2 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนนิงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือ        
การบริหารการศึกษาหรือการนิเทศการศึกษา 
      โดยจัดสงแบบเสนอขอจํานวน 3 ชุด ตอผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา แลวแตกรณี         
ภายในวนัที่ 26 กนัยายน 2548 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลกัเกณฑขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 และจัดทําบัญช ี    
รายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวน 

2. ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิความประพฤติดานวนิัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรายงานคุณภาพการปฏิบัติงานและผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติ
หนาที ่จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
      2.1 ผอ.สํานัก/ผอ.กองการศึกษา     เปนประธานกรรมการ 
      2.2 ทองถิ่นจังหวัดหรือผูแทน    เปนกรรมการ 
      2.3 ผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/หรือผูปฏิบัติการสอน ที่มีระดับ
ตําแหนงสูงกวาผูขอรับการประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒทิางดานการศึกษา จาํนวน 1 คน เปนกรรมการ  
       โดยใหคณะกรรมการประเมนิดังกลาว มหีนาที่ประเมนิความประพฤตดิานวนิัย คุณธรรม           
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ตามแนวทางและแบบประเมินในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 และประเมินคุณภาพ        
การปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามแบบประเมิน (เอกสารหมายเลข 4) ใหแลวเสร็จ
ภายในวนัที่ 29 กันยายน 2548  

3. ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนกังานสวนทองถิน่ (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด) แลวแตกรณี พจิารณาใหความเหน็ชอบ  
  4. ใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ (ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต.จงัหวัด)  แลวแตกรณี 
พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมนิความประพฤตดิานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
ผลการประเมนิคุณภาพ การปฏิบัติงานและผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที ่ภายในวนัที่  30 กันยายน 2548 

5. ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกคําสั่งแตงตั้งใหผูผานเกณฑการประเมนิมวีิทยฐานะ
ชํานาญการ ตามมติคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด) ต้ังแต      
วันที่ 15 กันยายน 2548 และใหสงคาํสั่งพรอมเอกสารรายงานคุณภาพการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาทีถ่งึสํานักงานคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (สํานกังาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.)    
ภายใน 7 วนัทาํการ นับต้ังแตออกคาํสัง่ 
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เกณฑการตัดสิน 
  ผูขอรับการประเมินจะไดรับการกําหนดใหมีวิทยฐานะชาํนาญการตองมีผลการประเมินของ
กรรมการไมนอยกวา 2 คน โดยแตละคนตองประเมินใหผานทัง้ 2 รายการ ดังนี ้
 

รายการประเมิน คะแนน 
เกณฑผาน 
(รอยละ) 

(1) ความประพฤติดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
     จรรยาบรรณวิชาชพี 

100 70 

(2) คุณภาพการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
 

100 70 

 
 
 
 
 

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



แบบเสนอขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ/เทพสุริยา 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบเสนอขอรับการประเมินใหมวีิทยฐานะครูชาํนาญการ 

กรณีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
(สําหรับผูขอรับการประเมิน) 

 
1. รายละเอยีดทั่วไป 
    ชื่อ ………………………………………………………………. วุฒ…ิ…………………….. อายุ ………… ป 
    ตําแหนง    ครู   รับเงนิเดอืนในอนัดับ คศ.2 ข้ัน ……………………. บาท ตําแหนงเลขที ่……………………. 
    โรงเรียน/วทิยาลยั …………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 
 
2. การปฏิบัติงานในปทีข่อรับการประเมิน 
    2.1 ปจจุบันปฏิบัติการสอนในกลุมสาระการเรียนรู…………………………………………………………….. 
          รายวชิาที่สอน…………………………………………………………… ชั้น…………………………….. 
          จาํนวนชั่วโมงที่สอน……………………………………………………………….. ชัว่โมง (คาบ)/สัปดาห 
    2.2 เปนครทูี่ปรึกษา/ครูประจําชั้น ชัน้…………………………………………………………………………. 
    2.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ ไดแก………………………………………………..………………… 
          ………………………………………..…………………………………………………………………..… 
    2.4 หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
          1) ………………………………………………..…………………………………..……………………… 
          2) ……………………………………..…………………………………………………………………..… 
 
3. ขอคิดเห็นเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
    ใหเขียนแสดงความคิดเหน็เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา จาํนวนไมเกิน 3 – 5 หนา ในประเดน็ดังตอไปนี้ 
    3.1 งานเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ 1 – 3 เร่ือง 
    3.2 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนนิงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 
   ขอรับรองวาขอมูลที่รายงานเปนความจริงทุกประการ 
 
       ลงชื่อ………………………………………… 
               (………………………………………..) 
         ตําแหนง  ครู 
       วันที…่….. เดอืน………………….. พ.ศ…… 
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4. การตรวจสอบรับรองและความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา (โปรดตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไป 
     ตามหลกัเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กาํหนด และใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้) 
 
ผลการตรวจสอบ 

 เปนไปตามหลกัเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. กําหนด 
 ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กําหนด เพราะ ………………………………… 

……….……………………………………..…………………………………………………………………..……. 
………………………………………….……..…………………………………………………………………..… 
 
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี) 

……….……………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………….……..…………………………………………………………………..… 
……….……………………………………..…………………………………………………………………..……. 
 
 
 
       ลงชื่อ………………………………………… 
               (………………………………………..) 
       ตําแหนง……………………………………... 
       วันที…่….. เดอืน………………….. พ.ศ…… 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินผลความประพฤติดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 
เพื่อใหมีวทิยฐานะครูชาํนาญการ 

(สําหรับกรรมการแตละคน) 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ……………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน/วิทยาลัย ……………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวัด………………… 
คําชี้แจง 
 ขอใหผูประเมินใชแบบประเมนิผลความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนีร้วมกับ
แนวทางการประเมินความประพฤติดานวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี ประเมินผลผูขอรับการประเมิน ตาม
รายการประเมนิเปนรายขอ แลวเขียนคะแนนลงในชองคะแนนที่ใหตามรายการประเมินแตละรายการ โดยพิจารณาจาก
เกณฑการใหคะแนนเปนหลัก 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม U 1 2 3 

คะแนน 
ที่ได 

1. วินัยและการรักษาวินัย 20 1-9 10-13 14-17 18-20  
2. การรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
3. การเปนแบบอยางที่ด ี 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
4. การอุทิศเวลาใหทางราชการ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
5. การใหความรัก เมตตา กรุณาตอผูเรียน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
6. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
7. ความวิริยะอตุสาหะและอดทน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
8. ความซือ่สัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 20 1-9 10-13 14-17 18-20  
9. การรักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
10. การพฒันาวิสัยทัศน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
11. การสงเสริมความเจริญทางกาย สติปญญา 
อารมณและสังคมของผูเรียน 

20 1-9 10-13 14-17 18-20  

12. ความเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

10 1-4 5-6 7-8 9-10  

13. การมมีนุษยสัมพันธ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
14. การมีคานยิมที่ดีงาม 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
15. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
16. ความเปนประชาธิปไตย 20 1-9 10-13 14-17 18-20  

รวม 200      
ปรับคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน  
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เกณฑการใหคะแนน 
 พิจารณาจากน้ําหนกัความสําคัญตามรายการประเมนิ ดังนี ้
ระดับคุณภาพ  U  (Unsatisfy) คุณภาพอยูในระดับทีต่องปรับปรุง  จะไดคะแนน ดังนี ้

 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 1 – 4  
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 1 – 9 

ระดับคุณภาพ  1 คุณภาพอยูในระดับพอใช  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 5 – 6 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 10 – 13 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  2 คุณภาพอยูในระดับดี  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 7 – 8 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 14 – 17 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  3 คุณภาพอยูในระดับดีมาก  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 9 – 10 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 18 – 20 คะแนน 

เกณฑการผาน 
 ผูขอรับการประเมินใหมวีิทยฐานะครูชํานาญการตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 ของคะแนนรวม 
สรุปผลการประเมิน 

      ผาน       ไมผาน 
 

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
    (ลงชื่อ)…………………….…………………. กรรมการ 
               (………………………..……………..) 
    ตําแหนง……………………………………….. 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ…….. 
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เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบสรุปผลการประเมินความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหมีวทิยฐานะครูชาํนาญการ 

(สําหรับคณะกรรมการ) 

 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ……………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน/วทิยาลัย ……………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 
 
ผลการประเมิน 
 
คําชี้แจง 
 ใหประธานกรรมการนาํผลการประเมนิความประพฤติดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี
จากกรรมการแตละทาน กรอกลงในผลการประเมินในกรอบสี่เหลี่ยมขางลาง โดยการเขียนเครื่องหมาย            
ลงในสดมภ  ผาน  หรือ  ไมผาน 
 

ผลการประเมิน 
กรรมการ 

ผาน ไมผาน 
คนที่ 1   
คนที่ 2   
คนที่ 3   

 
 
เกณฑการสรปุผลการประเมิน 
 1. กรรมการ 2 ใน 3 คน ประเมินใหผาน สรุปไดวาผลการประเมินนัน้ผาน 
 2. กรรมการ 2 ใน 3 คน ประเมินไมผาน สรุปไดวาผลการประเมินนัน้ไมผาน 
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สรุปผลการประเมิน 

      ผาน       ไมผาน 
 

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… กรรมการ (ลงชื่อ) ……………………………………. กรรมการ 
            (………………………………….)              (…………………………………..) 
ตําแหนง……………………………………………..  ตําแหนง……………………………………………… 
วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ………... วันที…่…….เดือน………………………พ.ศ……….. 
 
 
 
       (ลงชื่อ) …………………………………… ประธานกรรมการ  

                        (………………………………….)               
ตําแหนง……………………………………………..   
วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ………...  
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แนวทางการประเมินความประพฤติดานวินยั จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหมีวทิยฐานะครูชาํนาญการ 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
1 2 3 

วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

1. วนิัยและการรักษาวนิัย 
(20 คะแนน) 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินยั 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินยัและ
แนะนาํเพื่อนสนิท
ใหปฏิบัติตาม 

ปฏิบัติตนอยูในกรอบ
ของวินยัแนะนํา
เพื่อนสนทิและผูอ่ืน
ใหปฏิบัติตาม 

- พิจารณาจากทะเบียน
ประวัติ 
- สอบถามผูรวมงานและ
ผูที่เกีย่วของ 

2. การรักษาชือ่เสียง 
เกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที ่(10 คะแนน) 

ละเวนการกระทําที่
เสื่อมเสียชื่อเสยีง 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และประพฤตติน
เพื่อรักษาชื่อเสียง
เกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที ่

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และปองกนัไมให    
ผูรวมงานกระทําการ
อันเสื่อมเสียชือ่เสียง
และเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที ่

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และชุมชน 
-  สังเกตการปฏิบัติตน 

3. การเปนแบบอยางที่ดี 
(10 คะแนน) ประกอบดวย 
  3.1 แตงกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
  3.2 มีกิริยาวาจาสุภาพ 
  3.3 ไมเสพส่ิงเสพติด 
  3.4 ไมมั่วสุมการพนัน 
  3.5 เปนผูตรงตอเวลา 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี         
3 รายการ ไดแก 
ขอ 3.3,3.4 ขออ่ืน
อีก 1 รายการ 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี         
4 รายการ ไดแก 
ขอ 3.3,3.4 และ 
ขออ่ืนอีก 2 รายการ 

ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 5 
รายการ 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และชุมชน 
- สังเกตการปฏิบัติตน 

4. การอุทิศเวลาใหทาง 
ราชการ (10 คะแนน) 

ทํางานในเวลา
และนอกเวลา
ตามที่ไดรับ
มอบหมายจน
สําเร็จ 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และปฏิบัติดวย
ความเต็มใจ 

ปฏิบัติงานตามระดับ 
2 และกระทําอยาง
สม่ําเสมอ 

- พิจารณาจากคําสั่ง 
และการลงเวลามา
ปฏิบัติหนาที ่
- สอบถามจากผูรวมงาน
และผูเรียน 
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ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

5. การใหความรัก เมตตา 
กรุณาตอผูเรียน  
(10 คะแนน) 

จัดทําขอมูลผูเรียน
ที่รับผิดชอบอยาง
ครบถวนทุกดาน
และทําความรูจัก
คุนเคยผูเรียนเปน
รายบุคคล 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และดูแลเอาใจใส
ใหความชวยเหลือ
ผูเรียนตามสภาพ
ปญหาอยางตอเนื่อง 

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และแนะนาํสั่ง
สอนใหผูเรียนมี
พัฒนาการและ
สามารถแกปญหา
ไดดวยตนเอง 

- พิจารณาจากเอกสาร
การใหคําปรึกษาผูเรียน 
- สอบถามจากผูรวมงาน
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
ผูเรียนและชุมชน 

6. ความรับผิดชอบตอ 
หนาที ่(10 คะแนน) 

ปฏิบัติหนาทีท่ี ่    
ไดรับมอบหมาย
จนสําเร็จในเวลา 
ที่กําหนด 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และปฏิบัติหนาที ่
อยางเตม็
ความสามารถ 

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และประสบ
ความสาํเร็จ เปนที่
ประจักษ 

- พิจารณาจากคําสั่ง 
มอบหมายงาน 
- พิจารณาจากเอกสาร
การวัดและประเมินผล 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูปกครอง และผูเรียน 
- พิจารณาจากผลงาน  
ผูเรียน 

7. ความวิริยะอุตสาหะและ
อดทน (10 คะแนน) 

ต้ังใจ ขยันหมั่นเพียร 
ปฏิบัติหนาที่แลว
เสร็จในเวลาที่
กําหนด 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และมีความอดทน
ตอความ
ยากลาํบากในการ 
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และมีความอดกลั้น
ตอสถานการณที่มี
ผลกระทบตอจติใจ
ขณะปฏิบัติงาน 

- พิจารณาจากผลการ  
ปฏิบัติงาน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และผูเรียน 

8. ความซื่อสัตยสุจริตใน
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
(20 คะแนน) 
   8.1 ไมรับอามิสสินจาง 
หรือประโยชนอ่ืนที่ไมควรได 
   8.2 ไมใชผูเรียนเปน
เครื่องมือหาประโยชน
ใหกับตนเองโดยมิชอบ 

ปฏิบัติไดครบ  
4 รายการ 

ปฏิบัติไดครบ 
4 รายการ ยึดถือ
ปฏิบัติมาอยาง 
ตอเนื่องเปนนสัิย 

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และแนะนําตักเตือน 
ผูรวมงานใหปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และผูเรียน 
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ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

   8.3 ไมใชอํานาจหนาที่
แสวงหาประโยชนจากทาง
ราชการโดยมชิอบ 
   8.4 ไมแอบอางผลงาน
ของผูอ่ืนมาเปนของตน 

    

9. การรักษาความสามัคคี
และชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะ 
(10 คะแนน) 

ชวยเหลือเกื้อกูล
แนะนาํประโยชน
แกผูรวมงานอยาง
กัลยาณมิตรทกุครั้ง
ที่มีโอกาส 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และเขารวมกิจกรรม
กับผูรวมงาน
ตลอดกิจกรรม 
อยางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และประสานสงเสริม
ใหเกิดความสามัคคี 
ในหมูคณะ 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน   
ผูปกครอง และชุมชน 

10. การพัฒนาวิสัยทัศน 
(10 คะแนน) 

มีการวิเคราะห   
จุดเดน จุดดอย 
ปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และศึกษาหาความรู
ที่ทนัสมัยนาํมา
กําหนดเปาหมาย
และแนวทาง
พัฒนางาน 

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และพัฒนางาน 
ในหนาที่และงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
จนประสบผลสาํเร็จ 
รวมทัง้มีการปรับ
เปาหมายและ 
แนวทางพัฒนางาน 

- สังเกตจากผลจากการ
ปฏิบัติงาน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน 
และผูปกครอง 

11. การสงเสริมความเจริญ 
ทางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคมของผูเรียน 
(20 คะแนน) 

ละเวนการกระทํา
ส่ิงที่เปนอนัตราย
ตอสุขภาพกาย
และจิตใจของ 
ผูเรียน 

ปฏิบัติตามระดับ 1 
และไมกระทําสิ่ง 
ที่ทาํใหผูเรียนเกิด
ความ
กระทบกระเทอืน
ตอจิตใจ 
สติปญญา อารมณ 
และสังคม 

ปฏิบัติตามระดับ 2 
และสงเสริมพฒันา 
ผูเรียนดานสขุภาพ
กาย สติปญญา 
อารมณ จิตใจ และ
สังคม 

- สอบถามจากเพื่อน 
รวมงาน ผูบังคับบัญชา 
ผูเรียน และผูปกครอง 
- สังเกตจากการสงเสริม
การพัฒนาการของผูเรียน 
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ระดับคุณภาพ รายการประเมิน 

1 2 3 
วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

12. ความเปนผูนําในการ
อนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย (10 คะแนน) 

รวบรวมขอมูล 
ศึกษา วิเคราะหภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
มาใชในการจัด
การศึกษา 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และเปนผูนาํในการ
วางแผนเพื่อ อนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมไทย 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และเปนผูนําในการ
สงเสริม  สนบัสนุน  
รวมกจิกรรมประเพณี 
และวัฒนธรรมของ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

- สังเกตจากการแตงกาย
และการปฏิบัตติน 
- สอบถามเพือ่นรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน   
ผูปกครอง และชุมชน 

13. การมมีนุษยสัมพันธ (10 
คะแนน) 

ยิ้มแยมแจมใสให
ความเปนกันเองแก
ศิษยและผูรวมงาน 
รวมทั้งใหเกียรติ  
ผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และไดรับการ     
ทักทายจาก 
ผูรวมงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และไดรับความ
รวมมือจากผูที่
เกี่ยวของในการ 
ปฏิบัติงาน 

- สอบถามผูรวมงาน     
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน    
ผูปกครอง และชุมชน 
 

14. การมีคานยิมที่ดีงาม 
(10 คะแนน) 

ดําเนินชีวิตอยาง 
เรียบงาย ไมบริโภค
ตามกระแสนิยม ใช
พลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคา 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และแนะนําเชิญชวน
ใหผูเรียน เพือ่นครู
ปฏิบัติตาม 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียน 
เพื่อนครู ปฏิบัติตาม 

- สังเกตจากการปฏิบัติตน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน   
ผูปกครอง และชุมชน 

15. การเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู (10 คะแนน) 

ศึกษา อบรม ดูงาน 
อยางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และติดตาม วิเคราะห
ขาวสารจากสื่อตาง 
ๆ อยูเสมอและ
นํามาประยุกตใชใน
การพัฒนางาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
เปนผูนําในการ
พัฒนาองคกรให
เปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูเรียน ผูบังคับบัญชา   
ผูปกครองและชุมชน 
- พจิารณาจากเอกสาร
การปฏิบัติงาน 

16. ความเปนประชาธปิไตย 
 (20 คะแนน) 

รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับความ
แตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน
และ    ผูรวมงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และใชเหตุผล      
ในการตัดสินใจการ
ดําเนินงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริมเปด
โอกาสใหผูเรียนและ
ผูรวมงานกลา
แสดงออกทั้ง
ความคิดและการ
กระทํา 

- สอบถามจากผูเรียนและ
ผูรวมงาน 
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แบบสรุปผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะครูชาํนาญการ 
 
ชื่อผูขอรับการประเมิน……………………………………………………. วุฒ…ิ…………….. อาย ุ………… ป 
ตําแหนง    ครู   รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ข้ัน ……………………. บาท ตําแหนงเลขที่ ……………………. 
โรงเรียน/วทิยาลัย …………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวัด………………… 
ผลการประเมิน 

คําชี้แจง 
 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นาํผลการประเมินความประพฤติดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคณุภาพการปฏบัิติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการแตละทาน
กรอกลงในผลการประเมนิในกรอบสี่เหลีย่มขางลาง โดยการเขียนเครื่องหมาย    ลงในสดมภ ผาน หรือ ไม
ผาน 

ผลการประเมิน 
กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 กรรมการคนที่ 3 รายการประเมิน 
ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

1. ความประพฤติดานวนิัย คุณธรรม 
     จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      

2. คุณภาพการปฏิบัติและผลงานที่เกิดจาก 
    การปฏิบัติหนาที ่

      

 
เกณฑการสรปุผลการประเมิน 
 ผูขอรับการประเมินจะไดรับการกําหนดใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตองมีผลการประเมินของกรรมการ
ไมนอยกวา 2 คน โดยแตละคนตองประเมนิใหผานทั้ง 2 รายการ 
 
สรุปผลการประเมิน 

 ผาน   
     ไมผาน  เหตุผล ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
    (ลงชื่อ)…………………….………………….  
               (………………………..……………..) 
    ตําแหนง……………………………………….. 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ……. 
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แบบเสนอขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะชํานาญการ กรณีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2548 

   วทิยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการ  วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
(สําหรับผูขอรับการประเมนิ) 

 
1. รายละเอยีดทั่วไป 
    ชื่อ ………………………………………………………………. วุฒ…ิ…………………….. อายุ ………… ป 
    ตําแหนง     รองผูอํานวยการสถานศึกษา        ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    รับเงนิเดือนในอนัดับ คศ.2  ข้ัน ……………………….. บาท  ตําแหนงเลขที ่……………………………..….. 
    โรงเรียน/วทิยาลยั …………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 
2. การปฏิบัติหนาที่ในปที่ขอรับการประเมิน 
    2.1 หนาทีค่วามรับผิดชอบ 
          1) หนาที่ในการบริหารสถานศึกษา 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
          2) ทําหนาที่ปฏิบัติการสอนในกลุมสาระการเรียนรู ………………………………………………………… 
              รายวิชาที่สอน…………………………………………………………………. ชัน้……………………… 
              จาํนวนชัว่โมงที่สอน……………………………………………………………….. ชัว่โมง (คาบ)/สัปดาห 
    2.2 หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
          ………………………………………………..…………………………………..…………………………. 
……………………………………..…………………………………………………………………..…………… 
3. ขอคิดเห็นเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
    ใหเขียนแสดงความคิดเหน็เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา จาํนวนไมเกิน 3 – 5 หนา ในประเดน็ดังตอไปนี้ 
    3.1 งานเกีย่วกับการบริหารการศึกษาทีภ่าคภูมิใจ 1 – 3 เร่ือง 
    3.2 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนนิงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 
  ขอรับรองวาขอมูลที่รายงานเปนความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)…………………….………………….   
               (………………………..……………..) 
    ตําแหนง   ผูอํานวยการสถานศึกษา/รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ……. 
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4. การตรวจสอบรับรองใหความเหน็ของผูอํานวยการสถานศกึษาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตน  
     (โปรดตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กาํหนด และใหความเหน็เกีย่วกบัเร่ืองนี้) 
 
ผลการตรวจสอบ 

 เปนไปตามหลกัเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. กําหนด 
 ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กําหนด เพราะ ………………………………… 

……….……………………………………..…………………………………………………………………..……. 
………………………………………….……..…………………………………………………………………..… 
 
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี) 

……….……………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………….……..…………………………………………………………………..… 
……….……………………………………..…………………………………………………………………..……. 
 
 
       ลงชื่อ………………………………………… 
               (………………………………………..) 
       ตําแหนง……………………………………... 
       วันที…่….. เดอืน………………….. พ.ศ…… 
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แบบประเมินผลความประพฤติดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 
เพื่อใหมีวทิยฐานะ   รองผูอํานวยการชํานาญการ   ผูอํานวยการชาํนาญการ 

(สําหรับกรรมการแตละคน) 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ……………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง          รองผูอํานวยการสถานศึกษา           ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียน/วิทยาลัย ……………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวัด………………… 
คําชี้แจง 
 ใหผูประเมินใชแบบประเมินผลความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีนี้รวมกับ
แนวทางการประเมินความประพฤติดานวินยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ ประเมินผลผูขอรับการประเมิน ตามรายการ
ประเมินเปนรายขอ แลวเขียนคะแนนลงในชองคะแนนที่ใหตามรายการประเมินแตละรายการ โดยพิจารณาจากเกณฑ
การใหคะแนนเปนหลัก 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม U 1 2 3 

คะแนน 
ที่ได 

1. วินัยและการรักษาวินัย 20 1-9 10-13 14-17 18-20  
2. การรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
3. การเปนแบบอยางที่ด ี 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
4. การอุทิศเวลาใหทางราชการ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
5. การใหความรัก เมตตา กรุณาตอผูเรียน  และผูรวมงาน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
6. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
7. ความวิริยะอตุสาหะและอดทน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
8. ความซือ่สัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 20 1-9 10-13 14-17 18-20  
9. ความยุติธรรม 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
10. การพฒันาวิสัยทัศน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
11. การสงเสริมความเจริญทางกาย สติปญญา 
อารมณและสังคมของผูเรียน 

20 1-9 10-13 14-17 18-20  

12. ความเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

10 1-4 5-6 7-8 9-10  

13. การมมีนุษยสัมพันธ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
14. การมีคานยิมที่ดีงาม 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
15. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
16. ความเปนประชาธิปไตย 20 1-9 10-13 14-17 18-20  

รวม 200      
ปรับคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน  
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เกณฑการใหคะแนน 
 พิจารณาจากน้ําหนกัความสําคัญตามรายการประเมนิ ดังนี ้
ระดับคุณภาพ  U  (Unsatisfy) คุณภาพอยูในระดับทีต่องปรับปรุง  จะไดคะแนน ดังนี ้

 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 1 – 4  
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 1 – 9 

ระดับคุณภาพ  1 คุณภาพอยูในระดับพอใช  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 5 – 6 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 10 – 13 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  2 คุณภาพอยูในระดับดี  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 7 – 8 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 14 – 17 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  3 คุณภาพอยูในระดับดีมาก  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 9 – 10 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 18 – 20 คะแนน 

เกณฑการผาน 
 ผูขอรับการประเมินใหมวีิทยฐานะรองผูอํานวยการชาํนาญการ หรือผูอํานวยการชํานาญการตองได
คะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 ของคะแนนรวม 
สรุปผลการประเมิน 

      ผาน       ไมผาน 
 

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………….…………………. กรรมการ 
               (………………………..……………..) 
    ตําแหนง……………………………………….. 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ…….. 
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แบบสรุปผลการประเมินความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหมีวทิยฐานะ  รองผูอํานวยการชํานาญการ   ผูอํานวยการชํานาญการ 

(สําหรับกรรมการแตละคน) 

 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ……………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน/วทิยาลัย ……………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 

ผลการประเมิน 

คําชี้แจง 
 ใหประธานกรรมการนาํผลการประเมินความประพฤติดานวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชพีจากกรรมการแตละทาน กรอกลงในผลการประเมินในกรอบสี่เหลี่ยมขางลาง โดยการเขียนเครื่องหมาย  
ลงในสดมภ  ผาน  หรือ  ไมผาน 
 

ผลการประเมิน 
กรรมการ 

ผาน ไมผาน 
คนที่ 1   
คนที่ 2   
คนที่ 3   

 
เกณฑการสรปุผลการประเมิน 
 1. กรรมการ 2 ใน 3 คน ประเมินใหผาน สรุปไดวาผลการประเมินนัน้ผาน 
 2. กรรมการ 2 ใน 3 คน ประเมินไมผาน สรุปไดวาผลการประเมินนัน้ไมผาน 
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สรุปผลการประเมิน 
      ผาน       ไมผาน 

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… กรรมการ (ลงชื่อ) ……………………………………. กรรมการ 
            (………………………………….)              (…………………………………..) 
ตําแหนง……………………………………………..  ตําแหนง……………………………………………… 
วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ………... วันที…่…….เดือน………………………พ.ศ……….. 
 
 
 

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

ตําแหนง……………………………………………..   
 วันที…่…….เดือน………………………พ.ศ……….. 
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แนวทางการประเมินความประพฤติดานวินยั คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพื่อใหมีวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ และผูอํานวยการชํานาญการ 
 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

1. วินัยและการรักษาวินัย 
(20 คะแนน) 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินัย 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินัยและ
แนะนําผูรวมงานให
ปฏิบัติตาม 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินัย
แนะนําผูรวมงาน 
และผูอื่นใหปฏบิัติ
ตาม 

- พจิารณาจากทะเบียน
ประวัต ิ
- สอบถามผูรวมงาน และ
ผูเกี่ยวของ 

2. การรักษาชื่อเสียง 
เกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ (10 คะแนน) 

ละเวนการกระทําที่
เส่ือมเสียชื่อเสียง 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และประพฤติตน
เพื่อรักษาชือ่เสียง
เกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และปองกันไมให 
ผูรวมงานกระทํา
การอันเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และชุมชน 
-  สังเกตการปฏิบัติตน 

3. การเปนแบบอยางที่ดี (10 
คะแนน) ประกอบดวย 
  3.1 แตงกายเหมาะสมกบั
กาลเทศะ 
  3.2 มีกิริยาวาจาสุภาพ 
  3.3 ไมเสพส่ิงเสพติด 
  3.4 ไมมั่วสุมการพนัน 
  3.5 เปนผูตรงตอเวลา 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี         
3 รายการ ไดแก ขอ 
3.3,3.4 ขออื่นอีก 1 
รายการ 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี         
4 รายการ ไดแก ขอ 
3.3,3.4 และ ขออื่น
อีก 2 รายการ 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี 
5 รายการ 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และชุมชน 
- สังเกตการปฏิบัติตน 

4. การอุทิศเวลาใหทาง 
ราชการ (10 คะแนน) 

ทํางานในเวลาและ
นอกเวลาตามที่
ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จ 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และปฏิบัติดวย
ความเต็มใจ 

ปฏิบัติงานตาม
ระดับ 2 และกระทํา
อยางสม่ําเสมอ 

- พจิารณาจากคําส่ัง 
และการลงเวลามาปฏิบัติ
หนาที่ 
- สอบถามจากผูรวมงาน
และผูเรียน 
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ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

5. ความรัก เมตตา และกรุณา
ตอผูเรียน และผูรวมงาน 
(10 คะแนน) 

ดูแลเอาใจใส สราง
ความเปนมิตรและ
ชวยเหลือ        
ผูเรียนและ
ผูรวมงานอยาง
สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติตามระดบั
คุณภาพ 1 และ
ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน
และผูรวมงาน
ในทางสรางสรรค 

ปฏิบัติตามระดบั
คุณภาพ 2 และ
แนะนําส่ังสอน       
ผูเรียนและ
ผูรวมงานในการ
พัฒนาตนเองตาม
ความถนัด ความ
สนใจและศักยภาพ
ของผูเรียนและ
ผูรวมงาน 

- พจิารณาจากเอกสาร
หลักฐานการใหคําปรึกษา 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูปกครอง ผูเรียนและ 
ชุมชน 

6. ความรับผิดชอบตอ 
หนาที่ (10 คะแนน) 

มีความมุงมั่นตัง้ใจ 
เอาใจใสในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 
ตามหนาที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามระดบั
คุณภาพ 1 และ
ปฏิบัติงานอื่นที่
ไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติตามระดบั
คุณภาพ 2 และ
ประสบความสําเร็จ 
เปนที่ประจักษ 

- พจิารณาจากเอกสาร ที่
เกี่ยวของ เชน แผนและ
ยุทธศาสตรของ
สถานศึกษา คําส่ัง 
รายงาน 
- สภาพจริงของ
สถานศึกษา 
- สอบถาม/สัมภาษณครู 
ผูปกครอง และชุมชน 

7. ความวิริยะอตุสาหะและ
อดทน (10 คะแนน) 

ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร 
ปฏิบัติหนาที่แลว
เสร็จในเวลาที่
กําหนด 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และมีความอดทน
ตอความ
ยากลําบากในการ 
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และมีความอดกลั้น
ตอสถานการณที่มี
ผลกระทบตอจิตใจ
ขณะปฏิบัติงาน 

- พจิารณาจากผลการ  
ปฏิบัติงาน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูปกครอง 
และผูเรียน 

8. ความซือ่สัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย (20 
คะแนน) 
   8.1 ไมรับอามิสสินจาง 
หรือประโยชนอืน่ที่ไมควรได 
   8.2 ไมใชผูเรียนเปน
เครื่องมือหาประโยชนใหกบั
ตนเองโดยมิชอบ 

ปฏิบัติไดครบ  
4 รายการ 

ปฏิบัติไดครบ 
4 รายการ ยึดถอื
ปฏิบัติมาอยาง 
ตอเนื่องเปนนิสัย 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และแนะนําตักเตือน 
ผูรวมงานใหปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบญัชา ผูปกครอง 
และผูเรียน 
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ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

   8.3 ไมใชอํานาจหนาที่
แสวงหาประโยชนจากทาง
ราชการโดยมชิอบ 
   8.4 ไมแอบอางผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของตน 

    

9. ความยุติธรรม 
(10 คะแนน) 

บริหารงานดวย 
ความจริงใจและ
เสมอภาค 

ปฏิบัติตามระดบั
คุณภาพ 1 และ  
เกิดขวัญกําลังใจ 
ตอผูรวมงาน 

ปฏิบัติตามระดบั
คุณภาพ 2 และ
โปรงใส ตรวจสอบ
ได  

- สอบถามจากผูรวมงาน  
ผูเรียน ผูปกครอง         
และชุมชน 

10. การพฒันาวิสัยทัศน 
(10 คะแนน) 

มีการวิเคราะห   
จุดเดน จุดดอย 
ปญหาและอปุสรรค
ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และศึกษาหา
ความรูที่ทันสมัย
นํามากําหนด
เปาหมายและ
แนวทางพัฒนางาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และพัฒนางานใน  
หนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมายจน
ประสบผลสําเร็จ 
รวมทั้งมีการปรบั
เปาหมายและ 
แนวทางพัฒนางาน 

- สังเกตจากผลจากการ
ปฏิบัติงาน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน และ
ผูปกครอง 

11. การสงเสริมความเจริญ 
ทางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคมของผูเรียนและ 
ผูรวมงาน (20 คะแนน) 

ละเวนการกระทํา
ส่ิงที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพกายและ
จิตใจของ 
ผูเรียนและ
ผูรวมงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และไมกระทําส่ิงที่ 
ทําใหผูเรียนและ 
ผูรวมงานเกิดความ
กระทบกระเทือนตอ
จิตใจ สติปญญา 
อารมณ และสังคม 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริมพัฒนา 
ผูเรียนและ
ผูรวมงาน ดาน
สุขภาพกาย 
สติปญญา อารมณ 
จิตใจ และสังคม 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน และ
ผูปกครอง 
- สังเกตจากการสงเสริม
การพัฒนาการของ           
ผูรวมงานและผูเรียน 

12. ความเปนผูนําในการ
อนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย (10 คะแนน) 

รวบรวมขอมูล 
ศึกษา วิเคราะหภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
มาใชในการจัด
การศึกษา 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และเปนผูนําในการ
วางแผนเพื่อ 
อนุรักษ ภูมปิญญา
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และเปนผูนําในการ
สงเสริม  สนับสนุน  
รวมกิจกรรม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ 

- สังเกตจากการแตงกาย
และการปฏิบัตติน 
- สอบถามผูรวมงาน     
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน   
ผูปกครอง และชุมชน 
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ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
1 2 3 

วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

13. การมมีนุษยสัมพันธ (10 
คะแนน) 

ยิ้มแยมแจมใสให
ความเปนกันเอง แก
ผูรวมงาน และ 
ผูเรียน รวมทั้งให
เกียรติผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และไดรับการ     
ทักทายจาก 
ผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และไดรับความ
รวมมือจากผูที่
เกี่ยวของในการ 
ปฏิบัติงาน 

- สอบถามผูรวมงาน     
ผูบังคับบัญชาผูเรียน    
ผูปกครอง และชุมชน 
 

14. การมีคานยิมที่ดีงาม 
(10 คะแนน) 

ดําเนินชีวิตอยาง 
เรียบงาย ไมบริโภค
ตามกระแสนิยม ใช
พลังงานและ
ทรัพยากรอยาง
คุมคา 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และแนะนําเชิญชวน
ใหผูรวมงาน           
ผูเรียน ปฏบิัติตาม 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริม 
สนับสนุนให 
ผูรวมงาน ผูเรียน 
ปฏิบัติตาม 

- สังเกตจากการปฏิบัติตน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูเรียน   
ผูปกครอง และชุมชน 

15. การเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู (10 คะแนน) 

ศึกษา อบรม ดูงาน 
อยางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และติดตาม วิเคราะห
ขาวสารจากสื่อตาง 
ๆ อยูเสมอและ
นํามาประยุกตใชใน
การพัฒนางาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
เปนผูนําในการ
พัฒนาองคกรให
เปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูเรียน ผูบังคับบัญชา   
ผูปกครองและชุมชน 
- พจิารณาจากเอกสาร
การปฏิบัติงาน 

16. ความเปนประชาธปิไตย 
 (20 คะแนน) 

รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับความ
แตกตางระหวาง
บุคคลของ
ผูรวมงานและ    
ผูเรียน 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และใชเหตุผล      
ในการตัดสินใจการ
ดําเนินงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริมให     
ผูรวมงานและ       
ผูเรียนกลา
แสดงออกทั้ง
ความคิดและการ
กระทํา 

- สอบถามจากผูเรียนและ
เพื่อนรวมงาน 
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แบบสรุปผลการประเมิน 

เพื่อใหมีวทิยฐานะ    รองผูอํานวยการชํานาญการ   ผูอํานวยการชาํนาญการ 
 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ………………………………..…………………..……วุฒิ ……………อาย…ุ……… ป 
ตําแหนง          รองผูอํานวยการสถานศึกษา           ผูอํานวยการสถานศกึษา 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ข้ัน ……………………….………. บาท ตําแหนงเลขที ่……………………………. 
โรงเรียน/วทิยาลัย ……………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 
ผลการประเมิน 

คําชี้แจง 
 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นาํผลการประเมินความประพฤติดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคณุภาพการปฏบัิติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการแตละทาน
กรอกลงในผลการประเมนิในกรอบสี่เหลีย่มขางลาง โดยการเขียนเครื่องหมาย    ลงในสดมภ ผาน หรือ ไม
ผาน 

ผลการประเมิน 
กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 กรรมการคนที่ 3 รายการประเมิน 
ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

1. ความประพฤติดานวนิัย คุณธรรม 
     จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      

2. คุณภาพการปฏิบัติและผลงานที่เกิดจาก 
    การปฏิบัติหนาที ่

      

 
เกณฑการสรปุผลการประเมิน 
 ผูขอรับการประเมินจะไดรับการกําหนดใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการหรือผูอํานวยการ
ชํานาญการ ตองมีผลการประเมินของกรรมการไมนอยกวา 2 คน โดยแตละคนตองประเมินใหผานทัง้ 2 รายการ 
สรุปผลการประเมิน 

 ผาน   
     ไมผาน  เหตุผล ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
    (ลงชื่อ)…………………….………………….  
               (………………………..……………..) 
    ตําแหนง……………………………………….. 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ……. 
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แบบเสนอขอรับการประเมินใหมวีิทยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ 
กรณีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2548 

(สําหรับผูขอรับการประเมนิ) 
 
1. รายละเอยีดทั่วไป 
    ชื่อ ……………………………………………………….……. วุฒ…ิ…………………….. อายุ ……….… ป 
    ตําแหนง   ศึกษานิเทศก  รับเงนิเดือนในอันดับ คศ.2  ข้ัน …………..….. บาท  ตําแหนงเลขที ่………………. 
    สํานัก/กองการศึกษา ………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 
2. การปฏิบัติหนาที่ในปที่ขอรับการประเมิน 
    2.1 หนาทีค่วามรับผิดชอบ 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
    2.2 หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
          …………………………………………………..…………………………………..………………………. 
          ………………………………………..…………………………………………………………………..…. 
3. ขอคิดเห็นเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
    ใหเขียนแสดงความคิดเหน็เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา จาํนวนไมเกิน 3 – 5 หนา ในประเดน็ดังตอไปนี้ 
    3.1 งานเกีย่วกับการนเิทศการศึกษาทีภ่าคภูมิใจ 1 – 3 เร่ือง 
    3.2 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนนิงานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
 
  ขอรับรองวาขอมูลที่รายงานเปนความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………….………………….  
               (………………………..……………..) 
    ตําแหนง            ศึกษานิเทศก 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ……. 
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4. การตรวจสอบรับรองและความเห็นของผูอํานวยการสํานกั/กองการศึกษา (โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ 
     ใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กาํหนด และใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้) 
 
ผลการตรวจสอบ 

 เปนไปตามหลกัเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. กําหนด 
 ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กําหนด เพราะ ………………………………… 

……….……………………………………..…………………………………………………………………..……. 
………………………………………….……..…………………………………………………………………..… 
 
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี) 

……….……………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………….……..…………………………………………………………………..… 
……….……………………………………..…………………………………………………………………..……. 
 
 
 
       ลงชื่อ………………………………………… 
               (………………………………………..) 
       ตําแหนง……………………………………... 
       วันที…่….. เดอืน………………….. พ.ศ…… 
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แบบประเมินผลความประพฤติดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 
เพื่อใหมีวทิยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ 

(สําหรับกรรมการแตละคน) 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ………………………………………………………………………………………………………. 
สํานัก/กองการศึกษา…… …………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวัด……………………. 
คําชี้แจง 
 ขอใหผูประเมินใชแบบประเมนิผลความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนีร้วมกับ
แนวทางการประเมินความประพฤติดานวินยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ ประเมินผลผูขอรับการประเมิน ตามรายการ
ประเมินเปนรายขอ แลวเขียนคะแนนลงในชองคะแนนที่ใหตามรายการประเมินแตละรายการ โดยพิจารณาจากเกณฑ
การใหคะแนนเปนหลัก 

ระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม U 1 2 3 

คะแนน 
ที่ได 

1. วินัยและการรักษาวินัย 20 1-9 10-13 14-17 18-20  
2. การรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
3. การเปนแบบอยางที่ด ี 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
4. การอุทิศเวลาใหทางราชการ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
5. ความเมตตา กรุณาตอผูรับการนิเทศ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
6. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
7. ความวิริยะอตุสาหะและอดทน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
8. ความซือ่สัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 20 1-9 10-13 14-17 18-20  
9. การรักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
10. การพฒันาวิสัยทัศน 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
11. การสงเสริมความเจริญทางสติปญญา อารมณ
และสังคมของผูรับการนิเทศ 

20 1-9 10-13 14-17 18-20  

12. ความเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

10 1-4 5-6 7-8 9-10  

13. การมมีนุษยสัมพันธ 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
14. การมีคานยิมที่ดีงาม 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
15. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 10 1-4 5-6 7-8 9-10  
16. ความเปนประชาธิปไตย 20 1-9 10-13 14-17 18-20  

รวม 200      
ปรับคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน  
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เกณฑการใหคะแนน 
 พิจารณาจากน้ําหนกัความสําคัญตามรายการประเมนิ ดังนี ้
ระดับคุณภาพ  U  (Unsatisfy) คุณภาพอยูในระดับทีต่องปรับปรุง  จะไดคะแนน ดังนี ้

 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 1 – 4  
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 1 – 9 

ระดับคุณภาพ  1 คุณภาพอยูในระดับพอใช  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 5 – 6 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 10 – 13 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  2 คุณภาพอยูในระดับดี  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 7 – 8 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 14 – 17 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  3 คุณภาพอยูในระดับดีมาก  จะไดคะแนน ดังนี ้
 คะแนนเต็มรายขอ 10 คะแนน จะได 9 – 10 คะแนน 
 คะแนนเต็มรายขอ 20 คะแนน จะได 18 – 20 คะแนน 

เกณฑการผาน 
 ผูขอรับการประเมินใหมวีิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70            
ของคะแนนรวม 
สรุปผลการประเมิน 

      ผาน       ไมผาน 
 

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………….…………………. กรรมการ 
               (………………………..……………..) 
    ตําแหนง……………………………………….. 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ…….. 
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แบบสรุปผลการประเมินความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหมีวทิยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ 

(สําหรับกรรมการแตละคน) 
 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ……………………………………………………………………………………………… 
สํานัก/กองการศึกษา…………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 
 
ผลการประเมิน 
 
คําชี้แจง 
 ใหประธานกรรมการนาํผลการประเมินความประพฤติดานวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ   
วิชาชพีจากกรรมการแตละทาน กรอกลงในผลการประเมินในกรอบสี่เหลี่ยมขางลาง โดยการเขียนเครื่องหมาย  
ลงในสดมภ  ผาน  หรือ  ไมผาน 
 

ผลการประเมิน 
กรรมการ 

ผาน ไมผาน 
คนที่ 1   
คนที่ 2   
คนที่ 3   

 
เกณฑการสรปุผลการประเมิน 
 1. กรรมการ 2 ใน 3 คน ประเมินใหผาน สรุปไดวาผลการประเมินนัน้ผาน 
 2. กรรมการ 2 ใน 3 คน ประเมินไมผาน สรุปไดวาผลการประเมินนัน้ไมผาน 
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สรุปผลการประเมิน 

      ผาน       ไมผาน 
 

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………… กรรมการ (ลงชื่อ) ……………………………………. กรรมการ 
            (………………………………….)              (…………………………………..) 
ตําแหนง……………………………………………..  ตําแหนง……………………………………………… 
วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ………... วันที…่…….เดือน………………………พ.ศ……….. 
 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………… ประธานกรรมการ               
            (…………………………………..) 
ตําแหนง……………………………………………..   
วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ………...  
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แนวทางการประเมินความประพฤติดานวินยั คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
เพื่อใหมีวทิยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ  

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
1 2 3 

วิธีประเมินและ 
แหลงขอมลู 

1. วินัยและการรักษาวินัย 
(20 คะแนน) 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินัย 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินัยและ
แนะนําเพื่อนสนิท
ใหปฏิบัติตาม 

ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของวินัยและ
แนะนําเพื่อนสนิท
และผูอื่นใหปฏบิัติ
ตาม 

- พจิารณาจากทะเบียน
ประวัต ิ
- สอบถามผูบังคับบัญชา 
ผูรวมงานและ 
ผูเกี่ยวของ 

2. การรักษาชื่อเสียง 
เกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ (10 คะแนน) 

ละเวนการกระทําที่
เส่ือมเสียชื่อเสียง 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และประพฤติตน
เพื่อรักษาชือ่เสียง
เกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และปองกันไมให 
ผูรวมงานกระทํา
การอันเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเกียรติศักดิ์
ของตาํแหนงหนาที่ 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา และ          
ผูเกี่ยวของ 
-  สังเกตการปฏิบัติตน 

3. การเปนแบบอยางที่ดี (10 
คะแนน) ประกอบดวย 
  3.1 แตงกายเหมาะสมกบั
กาลเทศะ 
  3.2 มีกริยาวาจาสุภาพ 
  3.3 ไมเสพส่ิงเสพติด 
  3.4 ไมมั่วสุมการพนัน 
  3.5 เปนผูตรงตอเวลา 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี         
3 รายการ ไดแก ขอ 
3.3,3.4 และ ขออื่น
อีก 1 รายการ 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี         
4 รายการ ไดแก ขอ 
3.3,3.4 และ ขออื่น
อีก 2 รายการ 

ปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดี 
5 รายการ 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาและ         
ผูเกี่ยวของ 
- สังเกตการปฏิบัติตน 

4. การอุทิศเวลาใหแก    ทาง
ราชการ (10 คะแนน) 

ทํางานในเวลาและ
นอกเวลาตามที่
ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จ 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และปฏิบัติดวย
ความเตม็ใจ 

ปฏิบัติงานตาม
ระดับ 2 และกระทํา
อยางสม่ําเสมอ 

- สอบถามจากผูรวมงาน
และผูบังคับบญัชา 
- พจิารณาคําส่ัง         
มอบหมายงาน 
- สังเกตการปฏิบัติตน 

 
 
 



แบบเสนอขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ/เทพสุริยา 

- 2 - 
ระดับคุณภาพ 
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แหลงขอมลู 

5. ความรัก เมตตา กรุณาตอ
ผูรับการนิเทศ 
(10 คะแนน) 

สนใจและจัดทาํ
ขอมูลสถานศึกษา
และผูรับการนิเทศที่
รับผิดชอบอยาง
ครบถวนทุกดาน  

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และดูแลเอาใจใส
ใหความชวยเหลือ
ผูรับการนิเทศตาม
สภาพปญหาอยาง
ตอเนื่อง 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และใหคําปรึกษา
แนะนํา สงเสริม
สนับสนุนผูรับการ
นิเทศจนมีความรู
ความเขาใจและ
ปฏิบัติงานได 

- พจิารณาจากเอกสาร 
ขอมูลสถานศึกษาและ    
ผูรับการนิเทศ 
- พจิารณาจากหลักฐาน
การใหคําปรึกษา 
- สอบถามผูรับการนิเทศ
และผูเกี่ยวของ 

6. มีความรับผิดชอบ       ตอ
หนาที่ (10 คะแนน) 

เอาใจใสปฏิบัติ
หนาที่เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ผูรับ
การนิเทศและ     
ผูเรียนอยางมุงมั่น
และตั้งใจ 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และปฏิบัติหนาที่ 
อยางเต็ม
ความสามารถ 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และประสบ
ความสําเร็จ เปนที่
ประจักษ 

- พจิารณาจากคําส่ัง
มอบหมายงาน 
- พจิารณาจากแผน 
ปฏิบัติงาน 
- สอบถามผูบังคับบัญชา
และผูรวมงาน 
- พิจารณารายงานการนิเทศ 
- พจิารณาผลงานของ     
ผูรับการนิเทศ 

7. มีความวิริยะอุตสาหะและ
อดทน (10 คะแนน) 

ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร 
ปฏิบัติหนาที่แลว
เสร็จในเวลาที่
กําหนด 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และมีความอดทน
ตอความยากลําบาก
ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และมีความอดกลั้น
ตอสถานการณที่มี
ผลกระทบตอจิตใจ
ขณะปฏิบัติงาน 

- พจิารณาจากผลการ  
ปฏิบัติงาน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา และ            
ผูเกี่ยวของ 

8. ความซือ่สัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย (20 
คะแนน) 
   8.1 ไมรับอามิสสินจาง 
หรือประโยชนอืน่ที่ไมควรได 
   8.2 ไมใชสถานศึกษาและ
ผูรับการนิเทศเปนเครื่องมือหา
ประโยชนใหกับตนเอง    โดย
มิชอบ 

ปฏิบัติไดครบ  
4 รายการ 

ปฏิบัติไดครบ 
4 รายการ ยึดถอื
ปฏิบัติมาอยาง 
ตอเนื่องเปนนิสัย 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และแนะนําตักเตือน 
ผูรวมงานใหปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบญัชา และ           
ผูเกี่ยวของ 
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   8.3 ไมใชอํานาจหนาที่
แสวงหาประโยชนจากทาง
ราชการโดยมชิอบ 
   8.4 ไมแอบอางผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของตน 

    

9. การรักษาความสามัคคี
และชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะ 
(10 คะแนน) 

ชวยเหลือเกื้อกูล
แนะนําประโยชน
แกเพื่อนครูอยาง
กัลยาณมิตรทุกครั้ง
ที่มีโอกาส 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และเขารวมกิจกรรม
กับผูรวมงานตลอด
กิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และประสานสงเสริม
ใหเกิดความสามคัคี
ในหมูคณะ  

- สอบถามจากผูรวมงาน  
ผูบังคับบัญชา และ         
ผูเกี่ยวของ 
- สังเกตการปฏิบัติตน 

10. การพฒันาวิสัยทัศน 
(10 คะแนน) 

มีการวิเคราะห   
จุดเดน จุดดอย 
ปญหาและอปุสรรค
ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และศึกษาหาความรูที่
ทันสมัยนํามา
กําหนดเปาหมาย
และแนวทางพฒันา
งาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และพัฒนางานใน  
หนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมายจน
ประสบผลสําเร็จ 
รวมทั้งมีการปรบั
เปาหมายและ 
แนวทางพัฒนางาน 

- พจิารณาจากผลการ 
ปฏิบัติงาน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา และ       
ผูเกี่ยวของ 
- สังเกตการปฏิบัติตน 

11. การสงเสริมสติปญญา 
จิตใจ อารมณ และสังคมของ
ผูรับการนิเทศ 
(20 คะแนน) 

ละเวนการกระทํา
ส่ิงที่กระทบกระเทือน
สติ ปญญา จิตใจ 
อารมณ และสังคม
ของ       ผูรับการ
นิเทศ 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และนิเทศโดย
คํานึงถึงสภาพ
สติปญญา จิตใจ 
อารมณ และสังคม
ของผูรับการนิเทศ 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริมพัฒนา 
ดานสติปญญา 
จิตใจ อารมณ 
สังคม และของ      
ผูรับการนิเทศ 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา และ       
ผูเกี่ยวของ 
- พจิารณาหลักฐานการ
นิเทศ 

12. ความเปนผูนําในการ
อนุรักษภูมิปญญาหรือ
วัฒนธรรมไทย (10 คะแนน) 

รวบรวมขอมูล 
ศึกษา วิเคราะหภูมิ
ปญญาหรือ
วัฒนธรรมทองถิ่น
มาใชในการนิเทศ
การศึกษา 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และเปนผูนาํในการ
วางแผนเพื่อ อนุรักษ 
ภูมิปญญาหรือ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และเปนผูนําในการ
สงเสริม  สนบัสนุน  
การอนุรักษภูมิ
ปญญา หรือ 
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- พจิารณาจากแผนการ
นิเทศ 
- สอบถามผูรวมงาน     
และผูเกี่ยวของ 
- พจิารณารองรอยการ
ดําเนินการ 
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13. การมมีนุษยสัมพันธ (10 
คะแนน) 

ยิ้มแยมแจมใสให
ความเปนกันเองแก
ผูรวมงาน ผูรับการ
นิเทศและผูมา     
ติดตองาน 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และไดรับเชิญเขา
รวมกิจกรรมของ
สถานศึกษาและ
หนวยงานทางการ
ศึกษาอยูเสมอ  

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และไดรับความ
รวมมือจากผูที่
เกี่ยวของในการ 
ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

- สอบถามจากผูรวมงาน     
ผูบังคับบัญชาและ         
ผูเกี่ยวของ 
- หลักฐานการเขารวม
กิจกรรม 
 

14. การมีคานยิมที่ดีงาม 
(10 คะแนน) 

ดําเนินชีวิตอยาง 
เรียบงาย ไมบริโภค
ตามกระแสนิยม 
และใชทรัพยากร
อยางคุมคา 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และแนะนําเชิญ
ชวนใหผูใกลชดิ
ปฏิบัติตาม  

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริม 
สนับสนุนให 
บุคลากรในองคกร
ปฏิบัติตาม 

- สังเกตจากการปฏิบัติตน 
- สอบถามจากผูรวมงาน 
และผูเกี่ยวของ 

15. การเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู (10 คะแนน) 

ศึกษา อบรม ดูงาน 
ตามโอกาสอยาง
สม่ําเสมอ 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และติดตาม ขาวสาร
จากสื่อตาง ๆ อยู
เสมอและนํามา
ประยุกตใชในการ
พัฒนางาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสามารถ
เชื่อมโยงความรู 
ขอมูลขาวสารไปใช
ให คาํปรึกษา
แนะนําอยาง
สรางสรรค 

- สอบถามจากผูรวมงาน 
และผูเกี่ยวของ 
- พจิารณาจากเอกสาร
การนิเทศ 
- สัมภาษณผูรับการ       
ประเมิน 

16. ความเปนประชาธปิไตย 
 (20 คะแนน) 

รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับความ
แตกตางระหวาง
บุคคลของผูรับการ
นิเทศและผูรวมงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 1 
และใชหลักเหตุผล    
ในการตัดสินใจการ
ดําเนินงาน 

ปฏิบัติตามระดบั 2 
และสงเสริมเปด
โอกาสใหผูรวมงาน
และผูรับการนิเทศ
กลาแสดงออกทั้ง
ความคิดและการ
กระทํา 

- สอบถามผูรวมงานและ
ผูเกี่ยวของ 
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แบบสรุปผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ     
 

ชื่อผูขอรับการประเมิน ………………………………..…………………..……วุฒิ ……………อาย…ุ……… ป 
ตําแหนง  ศึกษานเิทศก  รับเงินเดือนในอนัดับ คศ.2 ข้ัน ………….………. บาท ตําแหนงเลขที ่……………….. 
สํานัก/กองการศึกษา …………………………… อบจ./เทศบาล/อบต…………………. จังหวดั………………… 
ผลการประเมิน 

คําชี้แจง 
 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นาํผลการประเมินความประพฤติดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคณุภาพการปฏบัิติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่จากกรรมการแตละทาน
กรอกลงในผลการประเมนิในกรอบสี่เหลีย่มขางลาง โดยการเขียนเครื่องหมาย    ลงในสดมภ ผาน หรือ ไม
ผาน 

ผลการประเมิน 
กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 กรรมการคนที่ 3 รายการประเมิน 
ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

1. ความประพฤติดานวนิัย คุณธรรม 
     จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      

2. คุณภาพการปฏิบัติและผลงานที่เกิดจาก 
    การปฏิบัติหนาที ่

      

 
เกณฑการสรปุผลการประเมิน 
 ผูขอรับการประเมินจะไดรับการกําหนดใหมีวิทยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการ ตองมีผลการประเมินของ
กรรมการไมนอยกวา 2 คน โดยแตละคนตองประเมินใหผานทัง้ 2 รายการ 
สรุปผลการประเมิน 

 ผาน   
     ไมผาน  เหตุผล ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
    (ลงชื่อ)…………………….………………….  
              (………………………..……………..) 
    ตําแหนง……………………………………….. 
    วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ……. 




