
 

 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศึกษา 
ใหด้ ารงต าแหน่งและระดับทีสู่งขึน้ 

------------------------------ 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบ            
บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และขอ้ 37 แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรื่อง           
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การยา้ย การโอน การรบัโอน        
การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขัน้เงินเดือน ลงวนัท่ี   22  พฤศจิกายน  2544  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล       
ในการประชมุ  ครัง้ท่ี  4/2545   เม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2545 ไดมี้มตกิ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเล่ือนและแตง่ตัง้
พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้  ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ไวด้งัตอ่ไปนี ้
 การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้  ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ให ้
ด าเนินการไดด้งัตอ่ไปนี ้  
             ก. เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบแขง่ขนัได ้
 ข. เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูส้อบคดัเลือกได ้
 ค. เล่ือนและแตง่ตัง้จากผูไ้ดร้บัคดัเลือก 
 ก. เล่ือนและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขันได้ 
     1. หลกัเกณฑ ์
         1.1 เล่ือนผูซ้ึ่งไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปรญิญาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ครู 2 
หรืออาจารย ์1 และสอบแขง่ขนัเพ่ือด ารงต าแหนง่นัน้ได ้ขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่นัน้ 
         1.2 การเล่ือนกรณีดงักลา่ว จะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ไดต้อ่เม่ือถึงล าดบัท่ีท่ีผูน้ัน้สอบแขง่ขนัไดต้ามล าดบัท่ีในบญัชี 
ผูส้อบแขง่ขนัได ้ส าหรบัเงินเดือนท่ีไดร้บัใหเ้ป็นไปตามคณุวฒุิท่ีประกาศรบัสมคัร 
     2. วิธีการ หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัใหด้  าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบแขง่ขนั 
ส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
 
 



 
 
      3. การแตง่ตัง้ ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดโ้ดยผา่น 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ข. เล่ือนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้ 
    เล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้  ารงต าแหนง่สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีวา่ง    
    1. หลกัเกณฑ ์  
        เป็นผูมี้คณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ส าหรบัต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ และตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือน  
ส าหรบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ 
    2. วิธีการ 
        หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือกส าหรบัพนกังาน 
เทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
    3. การแตง่ตัง้ 
       ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีในบญัชีสอบคดัเลือก โดยผา่นความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ค. เล่ือนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือก 
   1. การเล่ือนระดบัพนกังานครูเทศบาลใหส้งูขึน้ 
   2. การเล่ือนต าแหนง่และระดบัพนกังานครูเทศบาลใหส้งูขึน้ 
   3. การเล่ือนและแตง่ตัง้ผูด้  ารงต าแหนง่ครู 1 หรือ ครู 2 ใหด้  ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้ 
      1. การเล่ือนระดับพนักงานครูเทศบาลให้สูงขึน้ 
         1.1 สายงานผู้สอนและผู้สนับสนุนการสอน 
             1.1.1 เล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์1 ระดับ 6 
                    1.1.1.1. หลกัเกณฑ ์
                              (1) ด ารงต าแหนง่อาจารย ์1 และตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 6  
ในปีงบประมาณท่ีขอเล่ือนฯ 
                              (2) จะตอ้งมีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบัระดบั
ต าแหนง่ท่ีขอเล่ือนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงาน ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                    1.1.1.2 วิธีการ 
                             (1) ผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นจดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอตอ่ 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้พิจารณาใหค้วามเห็น 
 



 
 
                             (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ หวัหนา้สถานศกึษา ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา 
และปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 
แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
                              (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพงาน จ านวนไมน่อ้ย
กวา่ 5 คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการประเมินคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาลก าหนดโดยแยกกนัประเมิน แลว้สรูปผลการพิจารณาเสนอ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
                   1.1.1.3 การแตง่ตัง้ 
                           ใหน้ายกเทศมนตรีออกค าสั่งและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นี ้ตอ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
          1.1.2 เล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์3 ระดับ 9 
                 1.1.2.1 หลกัเกณฑ ์
                           (1) ผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์3 นัน้ ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 9  
                           (2) ผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์3 นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงาน 
ท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่อาจารย ์3 รบัเงินเดือนในระดบั 9 และมีชั่วโมงสอนและปรมิาณงานดา้นอ่ืนยอ้นหลงั 3 ปี 
เฉล่ียปีละไมน่อ้ยกวา่ 1,260 ชั่วโมง 
                           (3) ผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์3 นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (2) ไดผ้ลดี โดยผา่นการประเมิน        
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                           (4) ผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์3 นัน้ มีความเช่ียวชาญตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังาน     
เทศบาลก าหนด รวม 3 รายการ  ดงันี ้
                          รายการท่ี 1 การพิจารณาความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
                                         โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ท าการสอน การจดัท าผลิต              
และใชส่ื้อการเรียนการสอน เครื่องมืออปุกรณอ่ื์น ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียน การสอน โดยในการ
ปฏิบตังิานนัน้มีลกัษณะสามารถรเิริ่มสรา้งสรรค ์สงัเคราะหห์รือพฒันาในงานสอนจนไดผ้ลงานซึ่งมีประโยชนแ์ละมี
คณุคา่ 
ดีเดน่ ปรากฏเป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถน าไปใชเ้ป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน
ไดผ้ลเป็นอยา่งดี 
 
 



 
 
                          รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน  นกัศกึษา  ครู        
อาจารย ์  ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ  และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                         โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้
                                         1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียนนกัศกึษา  โดยพิจารณาจาก 
                                            1.1 ผลการสอนท่ีประเมินไดว้า่มีผลสมัฤทธ์ิสงูมาก โดยผลการเรียนของ                                 
นกัเรียนท่ีรบัผิดชอบมีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูต้  ่ากวา่เกณฑป์านกลาง เป็นระดบัความรู ้       
ปานกลาง หรือจากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูใ้นเกณฑป์านกลาง เป็นระดบัความรูใ้นเกณฑดี์หรือจากนกัเรียนท่ีมีระดบั
ความรูใ้นเกณฑดี์เป็นดียิ่งขึน้ และมีหลกัฐานเป็นท่ีปรากฏชดั 
                                            1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรกัษาวินยั   การปกครองดแูล 
และการใหค้  าแนะน าและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งดีมาก จนมีผลใหน้กัเรียน 
นกัศกึษา  มีความประพฤตแิละวินยัดีขึน้ 
                                         2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากผลงานท่ีแสดง                   
ความเช่ียวชาญ ซึ่งไดน้  าไปท าการสอน การใหค้  าแนะน า ปรกึษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย ์ใหส้ามารถน าไป
ปฏิบตัไิดอ้ยา่งดี เป็นท่ียอมรบัของครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน 
                                         3. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน  พิจารณาจากความเล่ือมใสของประชาชนใน 
ชมุชนนัน้ โดยประชาชนมาปรกึษาหารือในเรื่องการศกึษาเลา่เรียน ความประพฤต ิคณุธรรม และศีลธรรมของ                  
นกัเรียน นกัศกึษา หรือการพฒันาความเป็นอยู ่หรือการประกอบอาชีพจนประชาชนใหก้ารสนบัสนนุแก่กิจการ 
ของสถานศกึษา 
                           รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

                                         โดยพิจารณาจกาารมีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยพิจารณาวา่  ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาไดเ้ป็น        
อยา่งด ี
                  (5) ผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์3 นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ท.ก าหนด คือ จะตอ้งมีผลงาน        
ทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการสอนซึ่งแสดงความเช่ียวชาญในดา้นนัน้ หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะ  
ซึ่งคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นวา่ สามารถใชป้ระโยชนใ์นการสอนหรือการศกึษาไดอ้ยา่งดีมาก โดยมี
รายการพิจารณาดงันี ้
                           รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 



                                             โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่งเหมาะสม               
กบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้
 
                                         2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
                                            โดยพิจารณาวา่ผูจ้ดัท าไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิท่ีมีอยูแ่ละน ามา                   
ใชป้ระโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหม ่โดยไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้จะตอ้งจดัท าดว้ย        
ตนเองหรือเป็นผูน้  าในการจดัท า โดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได ้
                           รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                         1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
                                            โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะมีประโยชนแ์ก่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสามารถ                     
ใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัอิยา่งไดผ้ลดียิ่ง 
                                         2. ประโยชนต์อ่นกัเรียนนกัศกึษา 
                                             โดยพิจารณาวา่  ผลงานนีท้  าใหน้กัเรียนนกัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรูว้ิชาการดงักลา่วอยา่งไดผ้ลดียิ่ง และท าใหเ้กิดประโยชนแ์ก่นกัเรียน นกัศกึษาในอนัท่ีจะน าความรู ้
ดงักลา่วไปใชใ้นการศกึษาเพิ่มเตมิ การประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพ ไดเ้ป็นอยา่งดีย่ิง 
                           (6) ผูด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์3 นัน้ จะตอ้งไดร้บัการประเมินโดยไดค้ะแนนทัง้ปรมิาณงาน 
และคณุภาพของงานไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 70 และมีผลการประเมินเฉล่ียไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 75 และมีเกณฑก์ารตดัสิน ดงันี ้

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความเช่ียวชาญ 

1.1 ความเช่ียวชาญในการสอนวิชาการสาขาใด              
      สาขาหนึ่ง 

   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

70 
(30) 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน 
เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 



 รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
 
 
                  1.1.2.2 วิธีการ 
                           (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูข้อฯ จดัท าค าขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอผูบ้งัคบับญัชา 
ตามล าดบัชัน้และผลงานทางวิชาการ 
                           (2) หวัหนา้สถานศกึษา ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาล เป็นผูร้บัรอง 
การปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังาน     
เทศบาลพิจารณา 
                           (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน                      
ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัของรฐั และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด เป็น         
ผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑ ์ท่ี         
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด โดยแยกกนัประเมินฯ แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป  
         ในการนี ้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไป
ตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลดว้ยก็ได ้ 
               1.1.2.3 การแตง่ตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
และใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
   1.2 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
        1.2.1 การเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ ระดับ 6 
               1.2.1.1 หลกัเกณฑ ์
                        (1) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดด้  ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
                        (2) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 6 
                        (3) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
เหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 6 และมีผลการปฏิบตังิาน 2 ปีการศกึษายอ้นหลงัตามเกณฑท่ี์               
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                        (4) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมินไดค้ะแนน 
เฉล่ียไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60 
 



 
 
 
               1.2.1.2 วิธีการ  
                        (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้เป็นผูจ้ดัท า          
ค  าขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
                        (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา 
และปลดัเทศบาล ตามล าดบัเป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
แลว้สง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
                        (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน จ านวน                  
ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลก าหนด เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน โดยใหผู้ป้ระเมินผลการปฏิบตังิานพิจารณา
ผลการปฏิบตังิานตามแบบประเมินทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด โดย
แยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป  
               1.2.1.3 การแตง่ตัง้ 
                        นายกเทศมนตรีออกค าสั่งและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนกังานเทศบาล        
ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
       1.2.2 การเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และผู้ช่วยอาจารยใ์หญ่ ระดับ 7 
              1.2.2.1 หลกัเกณฑ ์
                        (1) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ไดด้  ารงต าแหนง่ครูใหญ่หรือผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
                        (2) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 7 
                        (3) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
เหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 7 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั ตามเกณฑท่ี์         
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                        (4) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมินไดค้ะแนน                 
เฉล่ียไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 70 
                        (5) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้มีความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษาตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนดรวม 3 รายการ ดงันี ้
                        รายการท่ี 1 การพิจารณาความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษา โดยพิจารณาจาก 
การบรหิารงานในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้
                                      1. งานดา้นการปกครอง 



                                      2. งานดา้นวิชาการ 
                                      3. งานดา้นธุรการหรือบรหิารทั่วไป 
 
                                      4. งานดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน 
                                      หากการบรหิารงานทัง้ 4 ดา้นดงักลา่ว มีผลใหก้ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
มีคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรไดผ้ลเป็นท่ียอมรบั จงึจะถือวา่เป็นการบรหิารสถานศกึษาไดผ้ลดี 
เขา้ลกัษณะผูช้  านาญในการบรหิารสถานศกึษา 
                        รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย ์
ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                      โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏตอ่ไปนี ้
                                      1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                         1.1 นกัเรียน ไดร้บัความรูค้รบถว้นตามหลกัสตูรอยา่งไดผ้ล 
                                         1.2 นกัเรียน ไดมี้การพฒันาการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ 
                                         1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี 
                                         1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรูไ้ปใชด้  าเนินชีวิตหรือ                      
ประกอบอาชีพได ้
                                      2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์โดยพิจารณาจาก 
                                         2.1 การพฒันาการปฏิบตัหินา้ท่ีของครู อาจารย ์โดยใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี 
ไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 
                                         2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย ์เตม็ตามหลกัสตูรท่ีก าหนดและเป็นไป              
ตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งไดผ้ล 
                                         2.3 ครู อาจารย ์เอาใจใสร่บัผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน ทัง้เป็น                     
กลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียนอยา่งไดผ้ล 
                                         2.4 ครู อาจารย ์พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถดีและความประพฤต ิ
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด ้
                                      3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพฒันาการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
ทกุฝ่ายในสถานศกึษาใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 
                                      4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของสถานศกึษา            
เป็นท่ียอมรบัของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหค้วามเล่ือมใส ศรทัธา และใหค้วามรว่มมือกบัสถาบนัการศกึษา 
                        รายการท่ี 3 ผลงานในฐานผูช้  านาญการทางการศกึษาทั่วไป 
                                      โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณา 



วา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการนัน้ สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการจดัการศกึษาได ้
 
 
                        (6) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด คือ        
จะตอ้งมีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบรหิารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการท่ีใชใ้นสถานศกึษา 
ซึ่ง คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการบรหิารสถานศกึษาหรือการศกึษาได ้โดยมีรายการ
พิจารณา ดงันี ้
                        รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                      1. ความสมบรูณเ์นือ้หาสาระ 
                                         โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่งเหมาะสม 
กบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้
                                      2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
                                         โดยพิจารณาวา่ผูจ้ดัท าไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิมีอยูแ่ละน ามาใช ้
ประโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยยงัไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้จะตอ้งจดัท า 
ดว้ยตนเองหรือเป็นผูน้  าในการจดัท าโดยมีสว่นรว่มกนัรบัผิดชอบ และมีหลกัฐานแสดงได ้
                       รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

                                       1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
                                           โดยพิจารณาวา่ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสามารถ 
ใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัไิด ้
                                       2. ประโยชนต์อ่นกัเรียน หรือประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษา 
                                           โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้  าใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองในการเรียนรู ้
เพ่ือประโยชนข์องการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพไดอ้ยา่งดี หรือท าใหมี้ประโยชน ์
ตอ่การบรหิารสถานศกึษา ท าใหส้ถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้ 
                   (7) เกณฑก์ารตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความช านาญ        
   1.1 ความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษา        
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้  านาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

70 
(30) 

 
(30) 
(10) 
30 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 



  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา   

(15) 
 
 

(15) 
 
 
 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 
 
                      1.2.2.2 วิธีการ 
                              (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
เป็นผูจ้ดัท าค าขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และผลงานทาง      
วิชาการ 
                              (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา (กรณีผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เป็นผูข้อ) ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบ
คณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
                              (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความ
ช านาญการและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด เป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบตังิานความช านาญการและผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา
ตอ่ไป 
                              ในการนี ้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไป
ตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลดว้ยก็ได ้ 
                     1.2.2.3 การแตง่ตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ คณะกรรมการพนกังาน        
เทศบาล ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
              1.2.3 การเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้ช่วย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ระดับ 8 
 



 
 
 
                     1.2.3.1 หลกัเกณฑ ์
                              (1) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดด้  ารงต าแหนง่อาจารยใ์หญ่ หรือผูช้ว่ยผูอ้  านวยการโรงเรียน 
หรือผูช้ว่ยผูอ้  านวยการวิทยาลยั มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
                              (2) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 8 
                              (3) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ            
เหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 8 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั ตามเกณฑท่ี์               
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                              (4) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมิน 
ไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 70 
                              (5) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษาตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาลก าหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้
                              รายการท่ี 1 พิจารณาความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษา 
                                            โดยพิจารณาจากการบรหิารงานในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้
                                            1. งานดา้นการปกครอง 
                                            2. งานดา้นวิชาการ 
                                            3. งานดา้นธุรการหรือบรหิารทั่วไป 
                                            4. งานดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน 
                                            หากการบรหิารทัง้ 4 ดา้นดงักลา่ว มีผลใหก้ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ไดผ้ลดี โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรไดผ้ลสงู เป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
จงึจะถือวา่เป็นการบรหิารสถานศกึษาไดผ้ลดีมากเขา้ลกัษณะความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษา 
                              รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย ์
ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน 
                                            โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ ดงัตอ่ไปนี ้
                                            1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก 
                                               1.1 นกัเรียน ไดร้บัความรูค้รบถว้นตามหลกัสตูรอยา่งไดผ้ลดี 
                                               1.2 นกัเรียน ไดมี้การพฒันาการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ 
                                               1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี 
                                               1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรูไ้ปใชด้  าเนินชีวิต 



หรือประกอบอาชีพไดดี้ 
 
 
                                            2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์ โดยพิจารณาจาก 
                                               2.1 การพฒันาการปฏิบตัหินา้ท่ีของครู อาจารย ์โดยใหส้ามารถปฏิบตัิ 
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีคณุภาพดี 
                                               2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย ์เตม็ตามหลกัสตูรท่ีก าหนด 
และเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งไดผ้ลดี 
                                               2.3 ครู อาจารย ์เอาใจใสร่บัผิดชอบดแูลการสอนและปกครองนกัเรียน 
ทัง้เป็นกลุม่ และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียนไดผ้ลดี 
                                               2.4 ครู อาจารย ์พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรูดี้ความสามารถและ 
ความประพฤตดีิ สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  
                                            3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน  โดยพิจารณาจากการพฒันาการท างาน 
ของเจา้หนา้ท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและปฏิบตังิาน 
ไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 
                                            4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน  โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษาไดผ้ลดีเป็นท่ียอมรบัของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหค้วามเล่ือมใสศรทัธาและใหค้วามรว่มมือ 
กบัสถานศกึษาเป็นอยา่งดี 
                              รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผูช้  านาญการทางการศกึษาโดยทั่วไป 
                                            โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาวา่ ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการ 
จดัการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
                  (6) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้มีผลงานทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด คือ 
จะตอ้ง มีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบรหิารสถานศกึษาหรือผลงานทางวิชาการท่ีใชใ้นสถานศกึษา 
ซึ่ง           คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการบรหิารสถานศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้
                             รายการท่ี 1  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                            1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
                                               โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่ง 
เหมาะสมกบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้
 



 
 
                                            2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
                                               โดยพิจารณาวา่ ผูจ้ดัท าไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิท่ีมีอยู่ 
และน ามาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้จะตอ้ง 
จดัท าดว้ยหรือเป็นผูน้  าในการจดัท า โดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้
                             รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
                                             1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิง หรือเป็นแนวปฏิบตัอิยา่งไดผ้ลดี 
                                             2. ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษา 
                                                 โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้  าใหน้กัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรูเ้พ่ือประโยชนข์องการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพไดอ้ยา่งดี หรือท าใหมี้ 
ประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษาท าใหส้ถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้                               
                   (7) เกณฑก์ารตดัสิน  

  รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความช านาญ        
   1.1 ความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษา        
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้  านาญการ     
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา   
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เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
  



 
 
 
                   1.2.3.2 วิธีการ 
                             (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
เป็นผูจ้ดัท าค าขอตามแนบทา้ยทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และผลงาน 
ทางวิชาการ 
                             (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา (กรณีผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เป็นผูข้อ) ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาล ตามล าดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบ
คณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
                             (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความ
ช านาญการและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด เป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบตังิาน ความช านาญการและผลงาน ทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา
ตอ่ไป 
                    ในการนี ้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการ (3) ออกไปตรวจสอบ
หรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ   เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลดว้ยก็ได ้
                    1.2.3.3 การแตง่ตัง้ 
                             นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ คณะกรรมการพนกังาน        
เทศบาล ไดมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มีปีงบประมาณ 
             1.2.4 การเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการวิทยาลัย  
ระดับ 9           
                    1.2.4.1 หลกัเกณฑ ์
                              (1) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดด้  ารงต าแหนง่ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
                              (2) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบั 9 
                              (3) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ ไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
เหมาะสมกบัต าแหนง่ ซึ่งรบัเงินเดือนในระดบั 9 และมีผลการปฏิบตังิาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั ตามเกณฑท่ี์             
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 



                              (4) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้มีผลการปฏิบตังิานตามขอ้ (3) ไดผ้ลดีโดยผา่นการประเมินได ้             
คะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 70 
 
 
                              (5) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีความเช่ียวชาญในการบรหิารสถานศกึษาตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาลก าหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้
                             รายการท่ี 1 พิจารณาความเช่ียวชาญในการบรหิารสถานศกึษา 
                                           โดยพิจารณาจากการบรหิารในเรื่องตอ่ไปนี ้
                                           1. งานดา้นการปกครอง 
                                           2. งานดา้นวิชาการ 
                                           3. งานดา้นธุรการหรือบรหิารทั่วไป 
                                           4. งานดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน 
                                           หากการบรหิารทัง้ 4 ดา้นดงักลา่ว มีผลใหก้ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ไดผ้ลดียิ่งขึน้ โดยคณุภาพของการเรียนการสอนตามหลกัสตูรไดผ้ลดียิ่งขึน้เป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง จงึจะถือวา่เป็นการบรหิารสถานศกึษาไดผ้ลดีมากเป็นพิเศษเขา้ลกัษณะความเช่ียวชาญในการบรหิาร 
สถานศกึษา 
                            รายการท่ี 2 พิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย ์ 

ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ ดงัตอ่ไปนี ้
                                           1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                              1.1 นกัเรียน ไดร้บัความรูค้รบถว้นตามหลกัสตูรอยา่งไดผ้ลดี  
                                              1.2 นกัเรียน พฒันาการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ทกุระดบั เชน่ จากระดบัต ่ากวา่  
ปานกลาง เป็นระดบัปานกลาง หรือสงูกวา่หรือจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดีหรือสงูกวา่หรือจากระดบัดีเป็น 
ระดบัดียิ่งขึน้  
                                              1.3 นกัเรียน มีความประพฤตแิละอยูใ่นระเบียบวินยัดี  
                                              1.4 นกัเรียน มีความเป็นพลเมืองดี สามารถน าความรูไ้ปใชด้  าเนินชีวิตหรือ                 
ประกอบอาชีพไดดี้  
                                           2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์โดยพิจารณาจาก  
                                              2.1 การพฒันาการปฏิบตัหินา้ท่ีของครู อาจารย ์โดยใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ี                  
ไดอ้ยา่งมีคณุภาพดียิ่ง  
                                              2.2 การสอนและการอบรมของครู อาจารย ์เตม็ตามหลกัสตูรท่ีก าหนดและ 
เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีก าหนดและเป็นไปตามหลกัวิชาการศกึษาอยา่งไดผ้ลดียิ่ง  



                                              2.3 ครู อาจารย ์เอาใจใสร่บัผิดชอบดแูลการสอนและปกครอง นกัเรียน 
ทัง้เป็นกลุม่และเป็นรายบคุคล โดยสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลการเรียนและความประพฤตขิองนกัเรียนอยา่งได ้
ผลดียิ่ง 
 
 
                                              2.4 ครู อาจารย ์พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและ 
ความประพฤตดีิ สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  
                                           3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูร้ว่มงานอ่ืน โดยพิจารณาจากการพฒันาการท างานของ 
เจา้หนา้ท่ีทกุฝ่ายในสถานศกึษาใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นผลดีตอ่งานและปฏิบตังิานได ้
อยา่งมีคณุภาพดียิ่ง  
                                           4. ผลท่ีปรากฏตอ่ประชาชน โดยพิจารณาจากผลงานการจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษาไดผ้ลดียิ่ง เป็นท่ียอมรบัของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนใหค้วามเล่ือมใส ศรทัธา และใหค้วามรว่มมือ
กบัสถาบนัการศกึษาเป็นอยา่งดีย่ิง  
                             รายการท่ี 3 ผลงานในฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางการศกึษาโดยทั่วไป  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาวา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการ 
จดัการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
                       (6) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้มีผลงานทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด คือ          
จะตอ้งมีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการบรหิารสถานศกึษา หรือผลงานทางวิชาการท่ีใชใ้นสถานศกึษาท่ี  
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นวา่ใชป้ระโยชน ์
ในการบรหิารสถานศกึษาหรือการศกึษาไดเ้ป็นอย่างดีมาก โดยมีรายการพิจารณา ดงันี ้ 
                            รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                          1. ความสมบรูณเ์นือ้หาสาระ  
                                             โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่งเหมาะสม               
กบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้ 
                                          2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 
                                             โดยพิจารณาวา่ผูจ้ดัท าไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิมีอยูแ่ละน ามา                
ใชป้ระโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหมโ่ดยยงัไมมี่ผูใ้ดรเิริ่มจดัท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้จะตอ้งจดัท าดว้ย 
ตนเองหรือเป็นผูน้  าในการจดัท าโดยมีสว่นรว่มกนัรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้ 
                             รายการท่ี 2  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                            2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  



                                                โดยพิจารณาวา่ผลงานนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิงหรือเป็นแนวปฏิบตัอิยา่งไดผ้ลดียิ่ง  
 
 
                                           2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษา  
                                                โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้  าใหน้กัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรูเ้พ่ือประโยชนข์องการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีพไดอ้ยา่งดีย่ิงขึน้หรือ 
ท าใหมี้ประโยชนต์อ่การบรหิารสถานศกึษาท าใหส้ถานศกึษานัน้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้              
  (7) เกณฑก์ารตดัสิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความเช่ียวชาญ 
   1.1 ความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษา 
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนหรือสถานศกึษา  
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เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
                 1.2.4.2 วิธีการ 
                          (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูป้ระสงคจ์ะขอก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
เป็นผูจ้ดัท าค าขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้งชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และผลงานทาง          
วิชาการ 
                          (2) ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาล  
ตามล าดบั เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เรื่อง 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
 



 
 
 
 
 
                          (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตังิาน                  
ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด                
เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัคิวามเช่ียวชาญ และผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์            
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
                          ในการนี ้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไปตรวจสอบ
หรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลดว้ยก็ได ้
                 1.2.4.3 การแตง่ตัง้ 
                              นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบ คณะกรรมการพนกังาน            
เทศบาลโดยใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้ม
ปีงบประมาณ 
     2. การเล่ือนต าแหน่งและระดับพนักงานครูเทศบาลให้สูงขึน้ 
         2.1 สายงานผู้สอนและผู้สนับสนุนการสอน 
              2.1.1 เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งครู 1 ระดับ (1 – 3) ขึน้ด ารงต าแหน่งครู 2 ระดับ (2 – 4) 
                     2.1.1.1 หลกัเกณฑ ์ 
                              (1) จะตอ้งเป็นผูซ้ึ่งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือนตามต าแหนง่ครู 2 
                              (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนด            
ต  าแหนง่ครู 2  ท่ีจะเล่ือนและแตง่ตัง้  
                              (3) จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบั
ต าแหนง่ท่ีจะเล่ือน โดยผา่นการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  
                     2.1.1.2 วิธีการ  
                              (1) ผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้น จดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอตอ่ 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 
แลว้เทศบาลสง่เรื่องให ้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 



                              (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิใน คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นกรรมการ ประเมินคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
ก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
 
                     2.1.1.3 การแตง่ตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน        
เทศบาล โดยใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้ม
ปีงบประมาณ               
         2.1.2 เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งครู 2 ระดับ (2 – 4)  ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์1 ระดับ (3 – 5) 
                2.1.2.1 หลกัเกณฑ ์
                         (1) จะตอ้งเป็นผท่ี้ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าก่อนวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณท่ีจะเล่ือนไมต่  ่ากวา่            
ขัน้ 5,180 บาท 
                         (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่อาจารย ์1 
ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ 
                         (3) จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสม 
กบัต าแหนง่ท่ีจะเล่ือนฯ โดยผา่นการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                2.1.2.2 วิธีการ 
                         (1) ผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้น จดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอตอ่ผูบ้งัคบั          
บญัชาตามล าดบัชัน้เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่       
เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
                         (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ย ผูท้รง       
คณุวฒุิใน คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ 
ประเมินคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด โดย
แยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
                2.1.2.3 การแตง่ตัง้ 
                         นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล      
ใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
         2.1.3 เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์1 ระดับ (3 – 5) ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์2 ระดับ (6 – 7) 
                2.1.3.1 หลกัเกณฑ ์
                          (1) จะตอ้งเป็นผูซ้ึ่งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบัเงินเดือนตามต าแหนง่อาจารย ์2  



                          (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่พนกังานครู 
เทศบาล ต าแหนง่อาจารย ์2 ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  
                          (3) จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิหมาะสมกบั 
ต าแหนง่ท่ีจะเล่ือน โดยผา่นการประเมินคณุภาพงานตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                 2.1.3.2 วิธีการ 
                           (1) ผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้น จดัท ารายงานคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์เ้สนอตอ่ 
ผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบัชัน้เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิานและตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
แลว้เทศบาลสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา 
                           (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ย         
ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ
ประเมินคณุภาพงานตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด โดย
แยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอ คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
                 2.1.3.3 การแตง่ตัง้ 
                         นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน       
เทศบาลและใหมี้ผลไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นี ้ตอ้งไมย่อ้นหลงัขา้ม
ปีงบประมาณ 
         2.1.4 เล่ือนผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์2 ระดับ (6 – 7)  ขึน้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์3  ระดับ (6 – 8) 
                2.1.4.1 หลกัเกณฑ ์ 
                         (1) จะตอ้งเป็นผูซ้ึ่งไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของระดบัเงินเดือนตามต าแหนง่อาจารย ์3  
                         (2) จะตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่พนกังาน 
ครูเทศบาล ต าแหนง่อาจารย ์3 ท่ีจะเล่ือนขึน้แตง่ตัง้  
                         (3) จะตอ้งมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสตูรและปฏิบตังิานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งปีการศกึษาละไมต่  ่ากวา่ 1,260 ชั่วโมง 
                         (4) จะตอ้งมีผลงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่ 
อาจารย ์3 และผลการปฏิบตัยิอ้นหลงั 3 ปี โดยผา่นการประเมินคณุภาพงาน ปรมิาณงาน ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาลก าหนด  
                         (5) ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีความช านาญการตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
ก าหนด รวม 3 รายการ ดงันี ้ 
                             รายการท่ี 1 การพิจารณาความช านาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
                                           โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ท าการสอน การจดัท า  



ผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน เครื่องมืออปุกรณอ่ื์น ๆ การวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยในการ 
ปฏิบตังิานนัน้  มีลกัษณะสามารถรเิริ่ม สรา้งสรรค ์หรือพฒันาในงานสอนจนไดผ้ลงาน ซึ่งมีประโยชนป์รากฏ 
เป็นท่ียอมรบั และสามารถน าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิานได ้ 
 
 
 
                             รายการท่ี 2 การพิจารณาผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย ์ 
ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ และประชาชนหรือสาธารณชน  
                                           โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏดงัตอ่ไปนี ้ 
                                            1. ผลท่ีปรากฏตอ่นกัเรียน โดยพิจารณาจาก  
                                               1.1 ผลการสอนท่ีประเมินไดว้า่มีผลสมัฤทธ์ิสงู โดยผลการเรียนของนกัเรียน 
ท่ีรบัผิดชอบ มีการพฒันา เชน่ จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูต้  ่ากวา่เกณฑ ์ปานกลาง เป็นระดบัความรูป้านกลาง หรือ 
จากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูใ้นเกณฑป์านกลาง เป็นระดบัความรูใ้นเกณฑดี์ หรือจากนกัเรียนท่ีมีระดบัความรูใ้น 
เกณฑดี์เป็นดียิ่งขึน้และมีหลกัฐานเป็นท่ีปรากฏชดั  
                                               1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรกัษาวินยั การปกครอง 
ดแูล และการใหค้  าแนะน าและแนะแนวตา่ง ๆ แก่นกัเรียนท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งดี จนมีผลใหน้กัเรียนมี 
ความประพฤตแิละวินยัดีขึน้  
                                           2. ผลท่ีปรากฏตอ่ครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน โดยพิจารณาจากผลงานท่ีแสดง                  
ความช านาญ ซึ่งไดน้  าไปท าการสอน การใหค้  าแนะน า ปรกึษา นิเทศ หรือสาธิตแก่ครู อาจารย ์ใหส้ามารถน าไป 
ปฏิบตัไิด ้เป็นท่ียอมรบัของครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอ่ืน  
                                           3. ผลท่ีปรากฏตอ่ผูป้กครองหรือประชาชน พิจารณาจากความเล่ือมใสของ 
ผูป้กครองหรือประชาชนในชมุชนนัน้ ๆ โดยผูป้กครองหรือประชาชนมาปรกึษาหารือในเรื่องการศกึษาเลา่เรียน  
ความประพฤต ิคณุธรรม และศีลธรรมของนกัเรียน ทัง้นี ้ใหเ้นน้ผลท่ีปรากฏตอ่ผูป้กครองหรือประชาชนในสว่นท่ี        
เป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอนเทา่นัน้  
                             รายการท่ี 3 การพิจารณาผลงานในฐานะวิทยากรผูช้  านาญการ  
                                           โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณา              
วา่ผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการนัน้สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาได ้                          
                       (6)  ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ มีผลงานทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด คือ        
จะตอ้งมีผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารเก่ียวกบัการสอน ซึ่งแสดงความช านาญการในดา้นนัน้ ๆ หรือผลงานทาง        
วิชาการในลกัษณะอ่ืน ซึ่ง คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลเห็นวา่ใชป้ระโยชนใ์นการสอนหรือการศกึษาได ้โดยมี
รายการพิจารณา ดงันี ้ 



                             รายการท่ี 1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก  
                                           1. ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ  
                                              โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสมบรูณค์รบถว้นอยา่งเหมาะสม              
กบัลกัษณะของผลงานทางวิชาการประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้การคน้ควา้อา้งอิงท่ีเป็นเช่ือถือได ้ 
 
                                           2. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 
                                              โดยพิจารณาผูจ้ดัท าไดมี้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคจ์ากของเดมิท่ีมีอยู ่ 
และน ามาใชป้ระโยชนไ์ดดี้ยิ่งขึน้ หรือจดัท าขึน้ใหม ่โดยไมมี่ผูใ้ดเริ่มจดัท าขึน้ อนึ่ง ผลงานทางวิชาการนัน้จะตอ้ง 
จดัท าดว้ยตนเอง หรือเป็นผูน้  าในการจดัท า โดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบและมีหลกัฐานแสดงได ้ 
                             รายการท่ี 2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา  
                                           1. ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  
                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีจ้ะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสามารถ                     
ใชเ้ป็นแหลง่อา้งอิง หรือเป็นแนวทางปฏิบตัไิด ้ 
                                           2. ประโยชนต์อ่นกัเรียนนกัศกึษา  
                                              โดยพิจารณาวา่ ผลงานนีท้  าใหน้กัเรียนไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเอง 
ในการเรียนรู ้วิชาการดงักลา่วอยา่งไดผ้ลดียิ่ง และท าใหเ้กิดประโยชนต์อ่นกัเรียนในอนัท่ีจะน าความรูด้งักลา่วไปใช ้
ในการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีพได ้ 
  (7) จะตอ้งไดร้บัการประเมินโดยไดค้ะแนนทัง้ปรมิาณงานและคณุภาพงานไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 70  
และมีผลการประเมินเฉล่ียไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 และมีเกณฑก์ารตดัสิน ดงันี ้

รายการประเมิน คะแนนเตม็ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความช านาญ 
   1.1 ความช านาญการในการสอนวิชาการสาขาวิชาใด  
        วิชาหนึ่ง  
   1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่ 
        นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานอ่ืน ฯลฯ 
   1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้  านาญการ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
   2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
        2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
        2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
   2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 

70 
(30) 

 
(30) 

 
(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 70 คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 ของคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คือ 19.5 คะแนน 



        2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
        2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียนและนกัศกึษา  

รวม 100 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
 
 
                     2.1.4.2 วิธีการ  
                              (1) ใหพ้นกังานครูเทศบาลผูข้อเป็นผูจ้ดัท าค าขอตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยจะตอ้ง 
ชีแ้จงผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และผลงานทางวิชาการ 
                              (2) ใหห้วัหนา้สถานศกึษา ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กองการศกึษา และปลดัเทศบาลเป็น 
ผูร้บัรองการปฏิบตังิาน และตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แลว้เทศบาลสง่เรื่องให ้คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลพิจารณา 
                              (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน ความ
ช านาญและผลงานทางวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาจากมหาวิทยาลยั         
ของรฐัและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด เป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบตังิาน ความช านาญการและผลงานทางวิชาการตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด โดยแยกกนัประเมิน แลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล
พิจารณาตอ่ไป 
                             ในการนีค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการตาม (3) ออกไป
ตรวจสอบหรืออาจเรียกสมัภาษณผ์ูข้อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลดว้ยก็ได ้
                     2.1.4.3 การแตง่ตัง้  
                              นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบคณะกรรมการพนกังาน        
เทศบาล และไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ แตท่ัง้นีต้อ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ  
  2.2 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
       2.2.1 หลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ 
              (1) การปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ มี 2 กรณี คือ 
                  (1.1) ต าแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่ ปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) 
เป็นต าแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6) และต าแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6) เป็นต าแหนง่ผูช้ว่ย         
ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือผูช้ว่ยผูอ้  านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) 
                  (1.2) ต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่ ปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 – 6) เป็น
ต าแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) และต าแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) เป็นต าแหนง่ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือ 
ผูอ้  านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 



              (2) ผูข้อจะสง่ค าขอไดเ้ม่ือด ารงต าแหนง่และปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาใน 
สถานศกึษานัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี หรือไดด้  ารงและปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษานัน้ไมค่รบ  
2 ปี แตไ่ดร้กัษาการและปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้อยูก่่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ และเม่ือน าระยะเวลาการ
รกัษาการดงักลา่วกบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ในสถานศกึษานัน้ รวมกนัแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี และใหข้อ              
ปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหเ้ป็นต าแหนง่สงูขึน้ไดต้ามล าดบัต าแหนง่ 
                 ในกรณีท่ีสถานศกึษานัน้ไดร้บัการปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่เป็นต าแหนง่อาจารยใ์หญ่  
ตามหลกัเกณฑนี์แ้ลว้ และประสงคจ์ะขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่เป็นต าแหนง่ผูอ้  านวยการโรงเรียน, 
ผูอ้  านวยการวิทยาลยั ผูข้อจะตอ้งด ารงต าแหนง่อาจารยใ์หญ่ในสถานศกึษานัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
                  สถานศกึษาใดท่ีขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหเ้ป็นต าแหนง่สงูขึน้ หากมี
ต าแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหข้อปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ในคราวเดียวกนั 
และหากสถานศกึษาใดมีต าแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาไมส่อดคลอ้งกบัต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึ่ง             
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดไวเ้ดมิ ใหข้อปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา        
นัน้ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 
             (3) สถานศกึษาใดท่ีขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา หากเทศบาลพิจารณาเห็นวา่ 
ปรมิาณและคณุภาพของงานยงัไมส่มควรปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหเ้ป็นต าแหนง่สงูขึน้ ใหเ้ทศบาลตน้สงักดั 
ด าเนินการใหส้ถานศกึษานัน้ พฒันาคณุภาพงานตอ่ไปอีกไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี แลว้จงึสง่ค  าขอปรบัปรุงการก าหนด 
ต าแหนง่สงูขึน้อีกครัง้หนึ่งได ้
             (4) การปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหเ้ป็นต าแหนง่สงูขึน้ท่ี คณะกรรมการพนกังานเทศบาลอนุมตัติาม        
หลกัเกณฑนี์ใ้หด้  าเนินการแตง่ตัง้ไดเ้ฉพาะผูข้อปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่สถานศกึษาดงักลา่วเทา่นัน้ 
             (5) หาก คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตรวจสอบพบวา่ ผูข้อปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่มีเจตนารายงาน 
ขอ้มลูไมต่รงกบัความจรงิ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูใหค้ลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจรงิ หรือมีเจตนาท่ีไมส่จุรติอ่ืนใด 
ในอนัท่ีจะท าใหไ้ดร้บัการปรบัปรุงก าหนดต าแหนง่สงูขึน้ หา้มมิใหผู้น้ัน้ขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่สงูขึน้ไมน่อ้ย
กวา่ 5 ปี 
             (6) เกณฑก์ารตดัสิน 
                  (6.1) การปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) เป็นต าแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  
ระดบั (5 – 6) และต าแหนง่ครูใหญ่ ระดบั (5 –6) เป็นต าแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) จะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่
ต  ่ากวา่ 665 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 
                  (6.2) การปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6) เป็นต าแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหรือผูช้ว่ยผูอ้  านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 7) และอาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) เป็นต าแหนง่ผูอ้  านวยการโรงเรียน
หรือผูอ้  านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) จะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไมต่  ่ากวา่ 795 คะแนน จากคะแนนเตม็ 1,000 คะแนน 
       2.2.2 หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแตง่ตัง้ 



              (1) การเล่ือนและแตง่ตัง้ มี 2 กรณี 
                  (1.1) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยครูใหญ่ ระดบั (4 – 5) ขึน้ด  ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6)
และผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ ระดบั (5 – 6)ขึน้ด  ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการโรงเรียน, ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการวิทยาลยั ระดบั (6 – 
7) 
                  (1.2) เล่ือนผูด้  ารงต าแหนง่ครูใหญ่  ระดบั (5 – 6) ขึน้ด  ารงต าแหนง่อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) และ
อาจารยใ์หญ่ ระดบั (6 – 7) ขึน้ด  ารงต าแหนง่ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือผูอ้  านวยการวิทยาลยั ระดบั (7 – 8) 
 
              (2) ผูท่ี้จะไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ้งเป็นผูข้อปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่และตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะ 
ส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ต  ่าของอนัดบัเงินเดือน ส าหรบัต าแหนง่ 
ท่ีจะเล่ือนฯ และไดด้  ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรือผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษา แลว้แตก่รณีในสถานศกึษา 
แหง่นัน้ตดิตอ่กนัเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี หรือไดด้  ารงต าแหนง่และปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาหรือผูช้ว่ย 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษานัน้ไมค่รบ 2 ปี แตไ่ดร้กัษาการและปฏิบตัหินา้ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาหรือผูช้ว่ย 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา แลว้แตก่รณีในสถานศกึษานัน้อยูก่่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ และเม่ือน าระยะเวลาการรกัษาการ 
ดงักลา่ว กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ในสถานศกึษานัน้รวมกนัแลว้ เป็นเวลาในต าแหนง่และสถานศกึษานัน้ตอ่ไป
อีกไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี      
       2.2.3 วิธีการ  
                  (1) ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาท่ีขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหเ้ป็นต าแหนง่สงูขึน้ รายงานขอ้มลู 
ของสถานศกึษาตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้จ  านวน 2 ชดุ โดยเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ตรวจสอบกลั่นกรอง      
ขอ้มลูสถานศกึษาและคณุสมบตัผิูข้อฯ ตามแบบ แลว้เสนอให ้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา และเก็บไว้
ส  านกั/กองการศกึษา   จ านวน 1 ชดุ และเก็บไวท่ี้สถานศกึษา จ านวน 1 ชดุ 
                   (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา เพ่ือ        
ปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหส้งูขึน้และประเมินบคุคลผูค้รองต าแหนง่จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ย         
ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการศกึษาและผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด   
เป็นผูป้ระเมินปรมิาณงาน คณุภาพของงานและสภาพท่ีตัง้และประเมินบคุคลตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนดตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้โดยแยกกนัประเมินแลว้สรุปผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลพิจารณาตอ่ไป 
       2.2.4 การแตง่ตัง้   
                  นายกเทศมนตรีออกค าสั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
และไมก่่อนวนัท่ีผา่นการประเมินของคณะกรรมการประเมินท่ีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้ แตท่ัง้นีต้อ้ง        
ไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 



3. การเล่ือนผู้ทีด่ ารงต าแหน่งครู 1 หรือ ครู 2 ขึน้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและระดับทีสู่งขึน้ ส าหรับผู้ทีอ่ยู่
ในเกณฑ ์ ต่อไปนี ้
   3.1 หลกัเกณฑ ์
        (1) ไดร้บัวฒุิท่ีตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยไดร้บัทนุรฐับาล  
ทนุเลา่เรียนหลวง หรือทนุของเทศบาล ตามขอ้ 11(1) แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรื่อง           
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกฯ 
 
 
        (2) ไดร้บัวฒุิท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการเป็นกรณี
พิเศษ ตามขอ้ 11(2) แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการคดัเลือกฯ 
   3.2 วิธีการ 
        หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษใหด้  าเนินการตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก 
กรณีมีเหตพุิเศษไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
   3.3 การแตง่ตัง้ 
        ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูส้ั่งเล่ือนและแตง่ตัง้ฯ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนกังานเทศบาล แตท่ัง้นี ้
ตอ้งไมย่อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
        ง. การให้ได้รับเงนิเดอืน 
ส าหรบัพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการให้
พนกังานเทศบาลไดร้บัเงินเดือนท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
        จ. การเล่ือนพนักงานเทศบาลทีสั่งกัดสถานศึกษา 
    (1)  การเล่ือนและแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้            
ในกรณีท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดใหต้  าแหนง่ใดไดร้บัเงินเดือนหลายระดบั  (ระดบัควบ)  เม่ือ
พนกังานครูเทศบาลซึ่งด  ารงต าแหนง่นัน้ไดร้บัเงินเดือนถึงขัน้ต  ่าของระดบัถดัไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาลก าหนดไวส้  าหรบัต าแหนง่นัน้  ใหน้ายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
เป็นผูส้ั่งเล่ือนฯ  โดยไมต่อ้งผา่นการประเมินฯ  ตามแบบทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้
   (2)  การเล่ือนพนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาท่ีมีค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวา่กระท าผิด
วินยัอยา่งรา้ยแรง   หรือมีค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญาขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  ใหเ้ล่ือนและ
แตง่ตัง้ไดต้ัง้แตว่นัท่ีผูบ้งัคบับญัชาอาจเล่ือนขัน้เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้ไดเ้ป็นตน้ไป 
   (3)  การประเมินบคุคลเพื่อแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลท่ีสงักดัสถานศกึษาใหด้  ารงต าแหนง่และระดบัท่ี            
สงูขึน้เฉพาะต าแหนง่ท่ีตอ้งประเมินผลงานทางวิชาการ  หากเทศบาลเจา้สงักดัตรวจสอบ  พบวา่พนกังานเทศบาล       
รายใดแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัเรื่องคณุสมบตัขิองบคุคล  เรื่องสดัสว่นการจดัท าผลงาน  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการจดัท า 



ผลงานเป็นเท็จ  หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือ  น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชเ้ป็นผลงานของตน  หรือมีการจา้งวาน          
ผูอ่ื้นท าผลงานใหโ้ดยผลงานท่ีน ามาจดัท านัน้ไมใ่ชผ่ลงานท่ีแทจ้รงิของตนใหน้ายกเทศมนตรีสั่งระงบัหรือยกเลิก        
การพิจารณาค าขอประเมินบคุคลของพนกังานเทศบาลแลว้ด าเนินการทางวินยัแก่พนกังานฯ  ดงักลา่ว  รวมทัง้            
ผูท่ี้ เก่ียวขอ้งตามควรแก่กรณีตอ่ไป  และใหเ้ทศบาลพิจารณาตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่ตรวจผลงานของ               
คณะกรรมการในการตรวจและประเมินความช านาญหรือความเช่ียวชาญและผลงานทางวิทยาการ  โดยประสานงาน
กบั ก.ท.จ. 
 
 
   (4)  หา้มมิใหผู้ข้อรบัการประเมินบคุคลซึ่งถกูระงบัหรือยกเลิกการพิจารณาค าขอตามขอ้  (3)  เสนอขอรบั
การประเมินบคุคล  เพ่ือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่และระดบัท่ีสงูขึน้  มีก าหนดเวลาไมน่อ้ยกวา่  2  ปี  นบัแตว่นัถกูระงบั
หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอ 
   (5)  ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบในการสง่ค าขอประเมินบคุคลท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบขอ้มลูประกอบค าขอประเมินบคุคลใหถ้กูตอ้ง  และในกรณีท่ีผูข้อรบัการประเมินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกรณี        
สมควรถกูด าเนินการทางวินยัตามท่ีก าหนดในขอ้  (3)  หากผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลย  ไม่ด  าเนินการทางวินยั  ใหถื้อ
วา่ผูบ้งัคบับญัชานัน้กระท าผิดวินยัตามขอ้  20  แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและการด าเนินการทางวินยั 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
การรายงานคณุภาพงานของพนกังานครูเทศบาล สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอน 
    ในรอบปีการศกึษาท่ีแลว้มาทา่นไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีตามรายการตอ่ไปนีอ้ยา่งไรบา้ง โปรดเขียนรายงาน 
ยอ่ ๆ ไป เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  1. การเตรียมการสอนและการบนัทกึการสอน 
  2. ความเอาใจใสใ่นการสอนและการเรียนของนกัเรียนและหรือนกัศกึษา 
  3. ความสมัพนัธก์บันกัเรียนและหรือนกัศกึษาอยา่งเหมาะสม 
  4. การใช ้ควบคมุดแูล จดัหา ผลิต และบ ารุงวสัดอุปุกรณ ์
  5. ความเอาใจใสเ่รื่องการวดัผลและประเมินผล 
  6. การใหค้วามรว่มมือกบัฝ่ายวิชาการของสถานศกึษา 
  7. การใหค้  าปรกึษาหารือในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ของนกัเรียนและหรือนกัศกึษา 
  8. การใหค้  าแนะน า แนะแนวหรือใหค้  าปรกึษาทางดา้นการศกึษาและหรืออาชีพ 
  9. การอบรมศีลธรรม จรรยามารยาท  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม 
         10. การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทางดา้นความประพฤตขิองนกัเรียนและหรือนกัศกึษา 
         11. การใหค้  าปรกึษาแก่ผูบ้รหิารหรือหวัหนา้หนว่ยงาน ในดา้นการปรบัปรุงการเรียนการสอน 
         12. การใหบ้รกิารแก่สงัคมในดา้นตา่ง ๆ เชน่ เป็นท่ีปรกึษา เป็นผูน้  า หรือรว่มกิจกรรมของสงัคม 
         13. การใฝ่หาความรูเ้พิ่มเตมิ 
         14. การอทุิศเวลาใหแ้ก่ราชการ 
         15. ความมีมนษุยสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงาน 
                                                                   ลงช่ือ................................................ผูร้ายงาน 
                                                                             (                                 ) 
การตรวจสอบคณุสมบตัแิละรบัรองผลการปฏิบตังิานและความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ 
 ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................                            

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



               หวัหนา้สถานศกึษา 
 ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

    ลงช่ือ...............................................  
                                                                           ( .........................................) 
             ต าแหนง่ ผอ./หน.กองการศกึษา 
 
 ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
                                                                   ลงช่ือ...............................................  
                                                                           ( .........................................) 
             ต าแหนง่   ปลดัเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินคณุภาพงาน 
สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอน 

---------------- 
 ช่ือสถานศกึษา........................................................สงักดั................................................................... 
ช่ือผูข้อ..................................................ต าแหนง่....................................ระดบั..............ขัน้............................. 
ขอเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่............................................................ระดบั..........ขัน้............................... 

ท่ี                รายการ ดียิ่ง/ 

อยา่งยิ่ง 

ดี/ 

อยา่งด ี

พอควร/ 

ปาน
กลาง 

คอ่นขา้ง 

ไมดี่/คอ่น 

ขา้งนอ้ย 

ไมดี่ 

นอ้ย 

1. 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 5.  
 6.  
 
 7. 
 
 8. 
 
 9. 
 

การเตรียมการสอนและการบนัทกึการสอน 
ความเอาใจใสใ่นการสอน และการเรียน 
ของนกัเรียน และหรือนกัศกึษา 
ความสมัพนัธก์บันกัเรียนและหรือนกัศกึษาอยา่ง
เหมาะสม 
การใช ้ควบคมุดแูล จดัหา ผลิต และบ ารุงรกัษา 
ความเอาใจใสเ่รื่องการวดัผล และประเมินผล 
การใหค้วามรว่มมือกบัฝ่ายวิชาการของ 
สถานศกึษา 
การใหค้  าปรกึษาหารือในการจดักิจกรรม 
ตา่ง ๆ ของนกัเรียนและหรือนกัศกึษา 
การใหค้  าแนะน า แนะแนวหรือใหค้  าปรกึษา 
ทางดา้นการศกึษาและหรืออาชีพ 
การอบรมศีลธรรม จรรยามารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม 

     



10. 
 
11. 
 
12.  
 

การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทางดา้นความประพฤตขิอง
นกัเรียนและหรือนกัศกึษา 
การใหค้  าปรกึษาแก่ผูบ้รหิารหรือหวัหนา้หนว่ยงาน 
ในดา้นการปรบัปรุงการเรียนการสอน 
การใหบ้รกิารแก่สงัคมในดา้นตา่ง ๆ  เชน่ 
เป็นท่ีปรกึษา เป็นผูน้  า หรือรว่มกิจกรรมของสงัคม 

ท่ี                รายการ ดียิ่ง/ 

อยา่ง
ยิ่ง 

ดี/ 

อยา่งด ี

พอควร/ 

ปานกลาง 

คอ่นขา้ง 

ไมดี่/คอ่น 

ขา้งนอ้ย 

ไมดี่ 

นอ้ย 

  
13. 
14. 
15. 
    

 
การใผห่าความรู ้                  
การอทุิศเวลาใหแ้ก่ราชการ           
ความมีมนษุยสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงาน  

     

 
 
              สรุป ................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 
                                                                 ลงช่ือ...............................................ผูป้ระเมิน 
                                                                        (...........................................) 
                                                                 ต  าแหนง่.............................................      
                                                                 วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ.......... 
                                                                        (.........................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรบัสายงานผูส้อนและสายงานผูส้นบัสนนุการสอน 
--------------- 

 
 การประเมินใหป้ระเมินตามรายการซึ่งมีอยู ่15 ราย แตล่ะรายการมีคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
และการพิจารณาใหค้ะแนน มีน า้หนกัคะแนน ดงันี ้
 ชอ่ง ดีย่ิง/อยา่งยิ่ง    จะเทา่กบั 5 คะแนน 
 ชอ่ง ด/ีอยา่งดี      จะเทา่กบั 4 คะแนน 
 ชอ่ง พอควร/ปานกลาง    จะเทา่กบั 3 คะแนน 
 ชอ่ง คอ่นขา้งไมดี่/คอ่นขา้งนอ้ย   จะเทา่กบั 2 คะแนน 
 ชอ่ง ไมดี่/นอ้ย      จะเทา่กบั 1 คะแนน 
 
 เกณฑก์ารพิจารณา 
 คะแนนเตม็ 75 คะแนน ผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมิน รอ้ยละ 60 หรือไดค้ะแนน 45 คะแนน 
ขึน้ไป ถือวา่ผา่นการประเมิน 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบเสนอขอก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้  
 
 

 ส  าหรบัพนกังานครูเทศบาล สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอน 
 
                                           อาจารย ์    3                         อาจารย ์3 รบัเงินเดือนระดบั 9 

  
1. รายละเอียดท่ัวไป 
    ช่ือ....................................................................อาย.ุ........... ปี ต  าแหนง่.................................................... 
    ต  าแหนง่เลขท่ี.............................................รบัเงินเดือนระดบั...............ขัน้.................................บาท 
    โรงเรียน..........................................................................เทศบาล............................................................ 
    จงัหวดั........................................................... 
 
2. ประวัตกิารศึกษา 

คณุวฒุิ วิชาเอก วนั เดือน ปี 
ท่ีส  าเรจ็การศกึษา 

ช่ือสถานศกึษา 

    
 
 
 

 
3. ประวัตกิารรับราชการ 

วนั เดือน ปี ต าแหนง่ รบัเงินเดือน 



   
 
 
 

 
หมายเหต ุ:  ใหแ้นบค าสั่งการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ครัง้สดุทา้ยไปดว้ย 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอน 

ปีการศกึษา กลุม่ประสบการณท่ี์สอน ชัน้ ชั่วโมง หมายเหต ุ
     

 
 
 
 

    
หมายเหต ุ:  ใหร้ายงาน 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั 
 
5. การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
    ตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัขิองพนกังานครูเทศบาลท่ีขอเล่ือนขึน้แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่
สงูขึน้ หรือการใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
    5.1 ปริมาณงาน  ใหร้ายงานผลการปฏิบตังิานโดยรายงานเป็นจ านวนหนว่ยตามรายการตอ่ไปนี ้

 ปรมิาณงาน 

                          รายการปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 
25....... 

ปีการศกึษา 
25....... 

ปีการศกึษา 
25........ 

5.1.1 งานสอน 
         1) จ านวนชั่วโมงท่ีสอน/สปัดาห ์
         2) จ านวนกลุม่ประสบการณท่ี์สอนและจ านวนชัน้เรียน 
              ท่ีสอน/ปี 
         3) จ านวนนกัเรียนท่ีสอน/ปี 
         4) จ านวนชั่วโมงท่ีสอนซอ่มเสรมิ/สปัดาห ์
         5) จ านวนครัง้ท่ีเตรียมการสอน/ปี 
         6) จ านวนครัง้ท่ีใชว้ิธีสอนท่ีเหมาะสม/ปี 

   



         7) จ านวนส่ือการเรียนท่ีจดัท าจดัหา (ชิน้/ปี) 
         8) จ านวนครัง้ท่ีควบคมุนกัเรียนท าแบบฝึกหดัหรือ 
              ปฏิบตังิาน/ปี 
         9) จ านวนครัง้ท่ีเลือกใชว้ิธีและเครื่องมือประเมินผล/ปี 
       10) จ านวนครัง้ท่ีน  าผลจากการประเมินผลมาใชใ้น 
             การปรบัปรุงการเรียนการสอน/ปี 
 ปรมิาณงาน 

                          รายการปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 
25....... 

ปีการศกึษา 
25....... 

ปีการศกึษา 
25........ 

5.1.2 งานบริการทางการศึกษา 
         1) ด าเนินงานดา้นธุรการและหรืองานบรกิารทาง 
             การศกึษาอ่ืน ๆ (ชั่วโมง/ปี)            
         2) รว่มมือกบัสถานศกึษาในการรกัษาความปลอดภยั 
              การดแูลทรพัยส์ินและความสงบเรียบรอ้ยของ 
              สถานศกึษาตามท่ีไดร้บัมอบหมาย (ครัง้/ปี) 

5.1.3 งานอบรมปกครองดูแล 
         1) งานอบรมนกัเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
         2) ควบคมุ ดแูล สงัเกตพฤตกิรรมและหรือให ้
             ค  าปรกึษาทัง้ดา้นการศกึษาปัญหาสว่นตวั ปัญหา 
             สขุภาพและความประพฤตขิองนกัเรียน (คน/ปี) 

5.1.4 งานกิจการนักเรียน 
         1) จดัและหรือมีสว่นรว่มจดักิจกรรมเก่ียวกบันกัเรียน 
              (ครัง้/ปี)    
         2) สง่เสรมิและหรือใหน้กัเรียนรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น 
             ประโยชน ์(ครัง้/ปี)               
         3) จดัใหน้กัเรียนท างานในระบบกลุม่หรือมีสว่นรว่ม 
             ในการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรทัง้ในและ 
             นอกสถานศกึษา และหรือสง่เสรมิวินยัจรยิธรรม 
             ความสามคัคี และความรกัชาตใินสถานศกึษา 
             (ครัง้/ปี) 

   



5.1.5 งานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเพือ่งานในหน้าที ่
         1) รวบรวมและหรือเผยแพรว่ิทยาการและ 
              ประสบการณจ์ากหนงัสือ จลุสาร วารสาร เอกสาร 
              เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบตั ิ(รายการ/ปี) 
         2) เขา้รว่มประชมุและหรืออบรมสมัมนาและหรือดงูาน 
             ทัง้ในและนอกสถานศกึษา (ครัง้/ปี) 
 

 ปรมิาณงาน 
                          รายการปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 

25....... 
ปีการศกึษา 

25....... 
ปีการศกึษา 

25........ 
5.1.6 งานรักษาวินัยและประพฤตตินหรือจรรยาบรรณ 
         ของครู 
         1) จ านวนวนัลา (ลากิจ ลาป่วย) (ครัง้/ปี) 
         2) จ านวนครัง้ท่ีมาสาย ผครัง้/ปี)             
         3) การถกูตกัเตือนวา่กลา่วโทษเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
             หรือถกูภาคทณัฑ ์(เรื่อง/ปี)      
         4) การประพฤตตินเป็นตวัอยา่งท่ีดีและหรือการไดร้บั 
             การยกยอ่งชมเชย (ครัง้/ปี)    
 
5.1.7 งานตดิต่อกับผู้ปกครอง 
              ตดิตอ่ประสานงานกบัผูป้กครอง เพื่อสง่เสรมิ 
         การเรียนการสอน แกไ้ขความประพฤตขิองนกัเรียน 
         ใหค้  าแนะน าหรือแนะแนวแก่ผูป้กครองเก่ียวกบัการ 
         ศกึษาอาชีพและอ่ืน ๆ ของนกัเรียน และหรือของ 
         ผูป้กครอง (ครัง้/ปี) 
 
5.1.8 ผลงานดเีด่น 
         จ  านวนผลงานดีเดน่ (เรื่อง/ปี) 
 
5.1.9 งานบริการชุมชน 
         ใหบ้รกิารแก่ชมุชน (ครัง้/ปี) 

   



 
5.1.10 การร่วมมือกับผู้บริหาร 
                  ชว่ยผูบ้รหิารหรือหวัหนา้สถานศกึษาหรือ 
          หวัหนา้สายปรบัปรุงการเรียนการสอน (เรื่อง/ปี) 
 
5.1.11 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
           จ  านวนเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมาย (เรื่อง/ปี) 
 

5.2 คุณภาพของงาน  ใหชี้แ้จงรายละเอียดท่ีแสดงคณุภาพของงานตามรายการตอ่ไปนี ้
         5.2.1 ผลการสอน (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัความสามารถในการเตรียมการสอน ความสามารถในการใชส่ื้อ           
                  การเรียนการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถในการวดัผลและการเรียนของ 
                 นกัเรียน) 
                  ............................................................................................................................................. 
                  ............................................................................................................................................. 

        5.2.2 คุณภาพของการบริการทางการศึกษา (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัการรว่มมือกบัสถานศกึษาในงานธุรการ 
                 หรืองานบรหิารทางการศกึษาดา้นตา่ง ๆ หรืองานสนบัสนนุการเรียนการสอนอ่ืน ๆ การรกัษา              
                 ความปลอดภยั 
                ............................................................................................................................................. 
                ............................................................................................................................................. 

       5.2.3 คุณภาพของการอบรมปกครองดูแล (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัการด าเนินการอบรมหรือประชมุตาม 
                ท่ีไดร้บัมอบหมายทัง้ในและนอกชัน้เรียน โดยระบเุรื่องและวิธีการและใหชี้แ้จงเก่ียวกบัความประพฤต ิ 
                สขุภาพ และการแตง่กายของนกัเรียนท่ีอยูใ่นปกครองดแูล ตลอดทัง้ปัญหาและวิธีการแกไ้ข) 
                ............................................................................................................................................. 
                ............................................................................................................................................. 

      5.2.4 คุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัการเตรียมการจดักิจกรรม ซึ่งไดด้  าเนินการแลว้ 
               ประสบความส าเรจ็และเป็นประโยชน ์ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคี ความสามารถในการ 
               ท างานเป็นกลุม่ของนกัเรียน) 
               ............................................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................................. 

      5.2.5 งานศึกษาคว้าและพัฒนาตนเองเพือ่งานในหน้าที ่(ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัการศกึษาคน้ควา้วิทยาการ 



               ตา่ง ๆ ของผูข้อ การน าไปใชแ้ละการเผยแพร)่ 
               ............................................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................................. 

      5.2.6 ผลการรักษาวินัยและประพฤตตินหรือจรรยาบรรณของครู (ใหชี้แ้จงวา่เป็นผูเ้ครง่ครดัใน     
               ระเบียบวินยัและประพฤตติน หรือจรรยาบรรณของครูอยา่งไรบา้ง) 
               ............................................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................................ 
 
5.2.7 ผลการตดิต่อกับผู้ปกครอง (ใหชี้แ้จงวา่เม่ือไดมี้การตดิตอ่กบัผูป้กครองแลว้มีผลใหไ้ดร้บั 
            ความสนใจ ไดร้บัความรว่มมือและสนบัสนนุในดา้นใดบา้ง อยา่งไร) 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 

   5.2.8 ผลงานดเีด่น (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัคณุคา่ของผลงานท่ีเห็นวา่ดีเดน่ วา่มีผลตอ่การเรียนการสอน 
            และความกา้วหนา้ทางวิชาการหรือไม ่อยา่งไร) 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 

   5.2.9 งานบริการชุมชน (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัความรูท่ี้ชมุชนไดร้บัจากการใหบ้รกิาร ความสนใจ  
            ความรว่มมือ และการไดร้บัการสนบัสนนุจากชมุชนในกิจกรรมตา่ง ๆ) 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 

 5.2.10 ผลงานการร่วมมือกับผู้บริหาร (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัการใหค้วามรว่มมือในการปรบัปรุงการเรียนการสอน  
             และความรว่มมือในการด าเนินการวางแผนและจดักิจกรรมการศกึษาอ่ืน ๆ ในสถานศกึษาวา่มีหรือไม่ อยา่งไร) 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 

 5.2.11 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย (ใหชี้แ้จงเก่ียวกบัประโยชนแ์ละคณุคา่ของงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
           ท่ีมีตอ่การเรียนการสอน ตอ่การศกึษาหรือตอ่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ) 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 

6. ผลงานหรือเอกสารทีเ่คยเสนอเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพือ่ปริญญา หรือประกาศนียบัตร  
   (ถา้มีโปรดระบ)ุ 



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

7. ผลงานทางวิชาการทีเ่คยได้รับการพจิารณาอนุมัตก่ิอนการขอก าหนดต าแหน่งอาจารย ์3 หรือ 
   ก่อนการขอให้ได้รับเงนิเดอืนในระดับ 9 ในคร้ังนี ้(ถา้มี โปรดระบตุ  าแหนง่ท่ีไดร้บัอนมุตัแิละช่ือผลงาน   
   ทางวิชาการ) 
    .............................................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................................. 
 
8. รายงานเกี่ยวกับความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญ 
    8.1 ขอก าหนดต าแหน่งในฐานะผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 

    8.2 ให้รายงานเกี่ยวกับความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญ วา่มีความช านาญการหรือ 
          ความเช่ียวชาญในการสอนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยา่งไร หากมีเอกสารหรือหลกัฐาน ตลอดจน 
          ค  ารบัรองตา่ง ๆ ใหเ้สนอเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 

    8.3 ให้รายงานเกี่ยวกับผลงานทีป่รากฏ ในหน้าทีค่วามรับผิดชอบต่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ์
          ผู้ร่วมงาน ประชาชนหรือสาธารณชน  วา่มีอยา่งไร หากมีเอกสารหรือหลกัฐาน ตลอดจนค ารบัรอง 
          ตา่ง ๆ ใหเ้สนอเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 

          8.3.1 ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน นักศึกษา 
                   ....................................................................................................................................... 
                   ....................................................................................................................................... 

             8.3.2 ผลทีป่รากฏต่อครู อาจารย ์และผู้ร่วมงานอื่น 
                   ....................................................................................................................................... 
                   ....................................................................................................................................... 

          8.3.3 ผลทีป่รากฏต่อผู้ปกครอง หรือประชาชน 
                   ....................................................................................................................................... 



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

   8.4 ให้รายงานผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ วา่ไดมี้สว่นรว่มและ 
         การยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งเพียงใด และผลการปฏิบตังิานท่ีแสดงความช านาญการ 
         หรือความเช่ียวชาญนัน้สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี เพียงใด 
 
 
 
 
 
9. รายงานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
    9.1 ชื่อผลงานทางวิชาการทเีสนอเพือ่พจิารณา (โปรดระบุ) 
          1) ช่ือ (ผลงาน).............................................................................................................................. 
               กลุม่ประสบการณ.์..................................................................................................................... 
               ใชป้ระกอบการสอนกลม่ประสบการณ.์...................................................................................... 
               ระดบัชัน้............................................................. จ านวน...............................หนา้ 
               ปีท่ีผลิต พ.ศ........................ 
          2) ช่ือผลงาน (ผลงานชดุท่ี 2,3............................. มีรายละเอียดเชน่เดียวกบัชดุท่ี 1) 

9.2 ค าชีแ้จงประกอบการส่งผลงานทางวิชาการ (ใหชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์นการ 
          จดัท าผลงานทางวิชาการ การด าเนินการจดัท าผลงานทางวิชาการ แหลง่อา้งอิงท่ีส  าคญั  
          ลกัษณะการผลิตวา่ผลิตเอง หรือมีผร้ว่มจดัท าขึน้อยา่งไร ในกรณีผูข้อรว่มจดัท ากบับคุคลอ่ืน 
          ใหชี้แ้จงดว้ยวา่ ผูข้อไดจ้ดัท าผลงานในสว่นใดบา้ง นอกจากนัน้ ใหชี้แ้จงวา่ผลงานทางวิชาการนัน้ 
          ไดน้  าไปใชป้ระโยชนแ์ลว้อยา่งไร และผลงานทางวิชาการนัน้จะมีประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
          วิชาการ และประโยชนต์อ่การศกึษา หรือนกัเรียน ครู อาจารย ์เพียงใด และในกรณีท่ีไดมี้การ 
          เผยแพร ่ใหร้ะบดุว้ยวา่ไดเ้ผยแพรใ่หบ้คุคลหรือหนว่ยงานใด อยา่งไร) 
  
          ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 
 
                                                  ลงช่ือ.......................................... 
                                                        (.........................................) 
                                                  ต  าแหนง่...................................... 
                                                  วนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ....... 



 
10. การตรวจสอบรับรองและความเหน็ของหัวหน้าสถานศึกษา (โปรดตรวจสอบคณุสมบตัใิหเ้ป็นไป 
      ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ก าหนด และรบัรองการปฏิบตังิานและใหค้วามเห็นอ่ืน ๆ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                   ลงช่ือ..........................................  
                                                                 (.........................................) 
                                                           ต  าแหนง่...................................... 
                                                           วนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ....... 
11. ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กองการศึกษา 
      
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                  ลงช่ือ..........................................  
                                                        (.........................................) 
                                                  ต  าแหนง่...................................... 
                                                  วนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ....... 
 
 
12. ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาระดับปลัดเทศบาล 
      
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                                  ลงช่ือ..........................................  
                                                        (.........................................) 
                                                  ต  าแหนง่...................................... 
                                                  วนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ…. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
 

   ส าหรับพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้สอนและผู้สนับสนุนการสอน 
 
                                                                   

แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ต าแหนง่อาจารย ์3 (6 - 8 ) หรือ 9 

 
ช่ือ ............................................................................ต าแหนง่........................................................................ 
โรงเรียน ................................................................................ 
ส านกั/กองการศกึษา.............................................................. 
เทศบาล ................................................................................ 
 
ก. คะแนนปริมาณงาน 

รายการ ปรมิาณงานเฉล่ีย คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

1. งานสอน  
   พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
   1) จ านวนชั่วโมงท่ีสอน/สปัดาห ์
   2) จ านวนกลุม่ประสบการณท่ี์สอนและ 
        จ  านวนชัน้เรียนท่ีสอน/ปี 

 (150) 
 

15 
15 
 

  



   3) จ านวนนกัเรียนท่ีสอน/ปี 
   4) จ านวนชั่วโมงท่ีสอนซอ่มเสรมิ/สปัดาห ์
   5) จ านวนครัง้ท่ีเตรียมการสอน/ปี 
   6) จ านวนครัง้ท่ีใชว้ิธีสอนท่ีเหมาะสม/ปี 
   7) จ านวนส่ือการเรียนท่ีจดัท า จดัหา 
        (ชิน้/ปี) 
   8)  จ านวนครัง้ท่ีควบคมุนกัเรียนท า 
         แบบฝึกหดัหรือปฏิบตังิาน/ปี 
    9) จ านวนครัง้ท่ีเลือกใชว้ิธีและเครื่องมือ   
        ประเมินผล/ปี 

15 
15 
15 
15 
15 
 

15 
 

15 

รายการ ปรมิาณงานเฉล่ีย คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

  
  10) จ านวนครัง้ท่ีน  าผลจากการประเมินผล  
        มาใชใ้นการปรบัปรุงการเรียน 
        การสอน/ปี  
 
2. งานบริการทางการศึกษา 
    พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
   1) ด าเนินงานดา้นธุรการ และหรืองาน 
        บรกิารทางการศกึษาอ่ืน ๆ  
        (ชั่วโมง/ปี)  
   2) รว่มมือกบัสถานศกึษาในการรกัษา 
        ความปลอดภยั การดแูลทรพัยส์ินและ 
        ความสงบเรียบรอ้ยของสถานศกึษา 
        ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย (ครัง้/ปี) 
 
3. งานอบรมปกครองดูแล 

    พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
    1) การอบรมนกัเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
    2) ควบคมุ ดแูล สงัเกตพฤตกิรรมและ 

   
15 
 
 
 

(25) 
 

15 
 
 

10 
 
 
 
 

(60) 
 

30 
30 

  



        หรือใหค้  าปรกึษาทัง้ดา้นการศกึษา 
        ปัญหาสว่นตวั ปัญหาสขุภาพและ 
        ความประพฤตขิองนกัเรียน (คน/ปี) 
 
4. งานกิจกรรมนักเรียน 
    พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
    1) จดัและหรือมีสว่นรว่มจดักิจกรรม 
         เก่ียวกบันกัเรียน (ครัง้/ปี) 
    2) สง่เสรมิและหรือใหน้กัเรียนรูจ้กัใช ้
         เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์(ครัง้/ปี) 

  
 
 
 

(45) 
  

15 
 

15 

รายการ ปรมิาณงานเฉล่ีย คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

  
   3) จดัใหน้กัเรียนท างานในระบบกลุม่และ 
        หรือมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมเสรมิ 
        หลกัสตูรทัง้ในและนอกสถานศกึษา   
        และสง่เสรมิวินยั จรยิธรรม  
        ความสามคัคี และความรกัชาตใิน 
        สถานศกึษา (ครัง้/ปี) 

5. งานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง 
    เพือ่งานในหน้าที ่
    พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
   1) รวบรวมและหรือเผยแพรว่ิทยาการ 
       และประสบการณ ์จากหนงัสือ จลุสาร 
       วารสาร เอกสารผลงานทางวิชาการ 
       และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิ 
       (รายการ/ปี)  
   2) เขา้รว่มประชมุและหรืออบรมสมัมนา     
       และหรือดงูานทัง้ในและนอกสถาน 
       ศกึษา (ครัง้/ปี) 

   
15 
 
  
 
 

 

(50) 
 
 

20 
 
 
 
 

30 
 
 
 

  



6. งานรักษาวินัยและประพฤตตินหรือ 
    จรรยาบรรณของครู 
    พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
    1) จ านวนวนัลา (ลากิจ - ลาป่วย        
         (ครัง้/ปี) 
    2) จ านวนครัง้ท่ีมาสาย (ครัง้/ปี)     
    3) การถกูตกัเตือนวา่กลา่วโทษ เป็น 
         ลายลกัษณอ์กัษรหรือถกูภาคทณัฑ ์
         (เรื่อง/ปี) 
    4) การประพฤตตินเป็นตวัอยา่งท่ีดีและ 
         หรือการไดร้บัการยกยอ่งชมเชย (ครัง้/ปี) 

(30) 
 

5 
 
5 
5 
 
 

15 
  

รายการ ปรมิาณงานเฉล่ีย คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

 7. งานตดิต่อกับผู้ปกครอง 
    พิจารณาจากรายการตดิตอ่ประสานงาน 
    กบัผูป้กครอง เพื่อสง่เสรมิการเรียน 
    การสอนแกไ้ขความประพฤตขิองนกัเรียน 
    ใหค้  าแนะน าหรือแนะแนวแก่ผูป้กครอง 
    เก่ียวกบัการศกึษา อาชีพและอ่ืน ๆ 
    ของนกัเรียนและหรือของผูป้กครอง (ครัง้/ปี)  
8. ผลงานดเีด่น 

    พิจารณาจากจ านวนผลงานดีเดน่ 
     (เรื่อง/ปี) 

9. งานบริการชุมชน 
    พิจารณาจากการใหบ้รกิารแก่ชมุชน 
    (ครัง้/ปี) 

10. การร่วมมือกับผู้บริหาร 
      พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
      1) ชว่ยผูบ้รหิารหรือหวัหนา้สถาน  
           ศกึษาหรือหวัหนา้สาย ปรบัปรุง                   

  (25) 
25 
 
 
  
 

 
(30) 
30 
  

(30) 
 30 

 

(25) 
 

15 
 

  



           การเรียนการสอน (เรื่อง/ปี) 
      2) ชว่ยผูบ้รหิารหรือหวัหนา้สถาน 
           ศกึษาหรือหวัหนา้สาย ด าเนินการ   
           วางแผนและจดักิจกรรมการศกึษา 
            อ่ืน ๆ ในสถานศกึษา (ครัง้/ปี)         
11. งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

       พิจารณาจากจ านวนเรื่องท่ีไดร้บั 
       มอบหมาย (เรื่อง/ปี) 

 
10 
 
 
 

(30) 
30 

 

           รวมคะแนนปรมิาณงานท่ีได ้
 

500 
  

 
ข.  คุณภาพของงาน 

รายการ คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

  ดี 
อยา่งยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งด ี

พอใช ้  

1. ผลการสอน 

    พิจารณาจากรายการตอ่ไปนี ้
    1) การเตรียมการสอน 
 
 
   2) การจดัท า จดัหาการใช ้
       การเก็บรกัษาส่ือการเรียน 

(150) 
 

 30 
 

 
30 

      
 
   พิจารณาจากการจดัท าบนัทกึ
การสอนสม ่าเสมอ สอดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรและแผนการสอน 
    พิจารณาจากการจดัท าและ 
หรือจดัหาส่ือการเรียนท่ีใชว้สัดุ
เหลือใชใ้นทอ้งถ่ินหรือวสัดรุาคา
ถกูอ่ืนมาใชป้ระกอบการสอน 
และไดใ้ชส่ื้อการเรียนนัน้
ประกอบการสอนไดเ้หมาะสม
กบักลุม่ประสบการณท่ี์สอนกบั
ทัง้มีการเก็บรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี 
ตามสภาพของส่ือการเรียน เชน่ 
    มีส่ือฯ 20 ชิน้ขึน้ไป ไดใ้ช้



ประโยชนเ์หมาะสม เก็บรกัษาได้
ดี-ดีอยา่งยิ่ง 
    มีส่ือฯ 16 ชิน้ขึน้ไป ไดใ้ช้
ประโยชนเ์หมาะสม เก็บรกัษาได้
ดี-ดีมาก 
    มีส่ือฯ 12 ชิน้ขึน้ไป ไดใ้ช้
ประโยชนเ์หมาะสม เก็บรกัษาได้
ดี-ดี 
    มีส่ือฯ 8 ชิน้ขึน้ไป ไดใ้ช้
ประโยชนเ์หมาะสม เก็บรกัษาได้
ดี-คอ่นขา้งดี 

รายการ คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่งยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งด ี

พอใช ้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

            
     มีส่ือฯ  4 ชิน้ขึน้ไป ไดใ้ช้
ประโยชนเ์หมาะสมเก็บรกัษาได้
ดี-พอใช ้
    ถา้คณุภาพอยา่งหนึ่งอยา่งใด
ไมเ่ป็นไปตามท่ี  ก าหนดใหล้ด
ระดบัคะแนนลงมา 1 ระดบั เชน่ 
    มีส่ือฯ 20 ชิน้ขึน้ไป ไมไ่ดใ้ช้
ประโยชน ์เก็บรกัษาไดดี้มาก ถา้
มีส่ือฯ 20 ชิน้ขึน้ไป ไมไ่ดใ้ช้
ประโยชน ์ไมไ่ดเ้ก็บรกัษา-ดี ถา้
ปรากฏวา่มีส่ือฯ 4 ชิน้ขึน้ไป 
ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนแ์ละหรือไมไ่ด้
เก็บรกัษาไดดี้ การพิจารณาให้
คะแนนใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของผู้
ประเมิน 



3) วิธีสอน 
 
 
 
 
4) มีการวดัผลและประเมินผล 
    ครบถว้นและจดัท าหลกัฐาน 
    ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
 
 
    

30 
 
 
 

 
30 

    พิจารณาจากวิธีสอน โดยใช้
วิธีสอนทีเหมาะสมกบักลุม่
ประสบการณท่ี์สอน ผูป้ระเมิน
สงัเกตการสอนประมาณ 2 
สปัดาห/์ครัง้ ตลอดปีการศกึษา 
     พิจารณาจากการวดัและ
ประเมินความรูค้วามสามารถ
ของนกัเรียนครบถว้นตาม
ระเบียบการวดัผลของหลกัสตูรท่ี
ก าหนดไว ้เชน่  

 
รายการ 

คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้  
หมายเหต ุ

    

  ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งด ี

พอใช ้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

         1. ตรวจสอบความรูพื้น้ฐาน
และทกัษะ เบือ้งตน้            
    2. ทดสอบความรู ้ ตาม
จดุประสงคท่ี์ก าหนด      
    3. มีการประเมินผลทกุปลาย
ภาคเรียน และไดบ้นัทกึการ
วดัผลและการประเมินผลลงใน
แบบประเมินผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เรียบรอ้ยเป็นปัจจบุนัโดย
ประเมินจาก ป.02 
    ประเมินครบถว้น บนัทกึเป็น
ปัจจบุนั-ดีอยา่งยิ่ง  
    ประเมินครบถว้น บนัทกึไม่
เป็นปัจจบุนั-ดีมาก 
    ประเมิน 2 ขอ้ บนัทกึไมเ่ป็น



 
 
 
 
5) นกัเรียนมีความรูเ้หมาะสมกบั 
     ชัน้เรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
30 
 
 
 
 
  

ปัจจบุนั-คอ่นขา้งดี 
    ประเมิน 1 ขอ้ บนัทกึไมเ่ป็น
ปัจจบุนั-พอใช ้
 
 ตรวจสอบจากจ านวนนกัเรียนท่ี
ผา่นจดุประสงคใ์นกลุม่
ประสบการณท่ี์สอนโดยสุม่
ตวัอยา่งจาก 
นกัเรียน ประมาณ 25% หรือไม่
นอ้ยกวา่ 5 คน ถา้มีนกัเรียนนอ้ย
กวา่ 5 คน ใหใ้ชน้กัเรียนทัง้หมด 
โดยคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ   

รายการ คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งด ี

พอใช ้  

  
 
 
 
 
 
 
2. คุณภาพของการบริหารทาง 
    การศึกษา 
    พิจารณาจากรายการดงัตอ่ไปนี ้
    1) ด าเนินงานดา้นธุรการและ 
        หรืองานบรกิารทางการ 
        ศกึษาอ่ืน ๆ และหรือด าเนิน 
        งานเก่ียวกบังานสนบัสนนุการ 

  
 
 
 
 
 

 
(25) 

  
 

15 
 
 
 

          นกัเรียนผา่นเกณฑ ์81 - 
100% - ดีอยา่งยิ่ง 
  นกัเรียนผา่นเกณฑ ์61 - 80% - 
ดีมาก 
  นกัเรียนผา่นเกณฑ ์41 -60% - 
คอ่นขา้งดี 
  นกัเรียนผา่นเกณฑน์อ้ยกวา่ 
21% - พอใช ้ 
 
 
 
 
 
 



        เรียนการสอนอ่ืน ๆ 
   2) รว่มมือกบัสถานศกึษาใน 
        การรกัษาความปลอดภยั 
        การดแูลทรพัยส์ินและ 
        ความสงบเรียบรอ้ยของ 
        สถานศกึษา 
3. คุณภาพของการอบรม 
    ปกครองดูแล 
    พิจารณาจากรายการดงัตอ่ไปนี ้
    1) สรา้งเสรมิใหน้กัเรียนมีนิสยั 
        รกัความสะอาด 
 

 
10 
 
 
 

 
(60) 

 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
  สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียนโดย
ประเมินดงันี ้
  1. นกัเรียนแตง่กายสะอาด 
  2. นกัเรียนจดัเก็บ 
      เครื่องมือเครื่องใชเ้ป็น 
      ระเบียบเรียบรอ้ย 

รายการ คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งด ี

พอใช ้  

 
  
 
 
 
 
 
   2) สรา้งเสรมิใหน้กัเรียนมี 
       ความประพฤตดีิและเช่ือมั่น 
       ในตนเอง 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 

     3. การใชส้มดุแบบฝึกหดัสะอาด 
4. ดแูลรกัษา หอ้งเรียนสะอาด  
    เรียบรอ้ย 
5. นกัเรียนมีสขุลกัษณะท่ีดี เชน่  
    เล็บ ฟัน สะอาด  
   ประเมินจากการสงัเกตพฤติ 
   กรรมนกัเรียนในขอ้ตอ่ไปนี ้
1. ยอมรบัผิดเม่ือตนเองท าผิด 
2. กลา้พดูกลา้แสดงความ 
    คดิเห็น 
3. พดูถกูตอ้งตามกาลเทศะ 
4. มีกิรยิามายาทงดงาม 
5. เคารพนบไหวผู้ใ้หญ่ถกูตอ้ง 
    ตามกาลเทศะ 



 
 
 
 
 
4. คุณภาพของงานกิจกรรม 
    นักเรียน 
    พิจารณาจากรายการดงัตอ่ไปนี ้
    1) นกัเรียนมีวินยัและมี 
         ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง  
         และผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 

(45) 
  
 

25 
 
 

  

 
  ประเมินจากพฤตกิรรมนกัเรียน
โดยการสงัเกตสมัภาษณ ์ดงันี ้
1. ท างานท่ีไดร้บั 
    มอบหมายจากครูได ้
    ตามล าพงัโดยไมต่อ้งมี 
   ครูคอยควบคมุออกค าสั่ง 
2. นกัเรียนปฏิบตัติาม ระเบียบ 
    ขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

รายการ คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้ง
ดี 

พอใช ้  

 
  
 
 
 
 
 
 
   2) นกัเรียนรูจ้กัวางแผนและ 
        ปฏิบตังิานรว่มกนัได ้
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 20  

  
 
  
 

 

     3. ชว่ยเหลือบคุคลอ่ืน  
4. บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
5. รว่มจดักิจกรรมตามลกัษณะ 
    กลุม่ประสบการณท่ี์เรียน 
6. นกัเรียนมาเรียนโดย     
   สม ่าเสมอสงัเกตการปฏิบตัิ 
   งานรว่มกนัของนกัเรียน      
    จากขอ้ตอ่ไปนี ้
1. มีการวางแผนรว่มกนั 
2. ปฏิบตังิานตามแผนงาน 
    รว่มกนั 
3. มีการประเมินผลงานรว่มกนั 
4. ปรบัปรุงงานใหดี้ยิ่งขึน้ 
5. ยอมรบัฟังความคดิเห็น 



 
5. งานศึกษาค้นคว้าและพัฒนา 
    ตนเองเพือ่งานในหน้าที ่
    พิจารณาจากรายการดงัตอ่ไปนี ้
    1) รวบรวมและหรือเผยแพร ่
         วิทยาการและหรือ 
         ประสบการณท่ี์เป็น 
         ประโยชนต์อ่หนา้ท่ี 
          
 
  

 
(50) 

 
 

30 
 

    ซึ่งกนัและกนั 
 
 
 สงัเกตจากการจดักิจกรรม 
ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. จดัท าหนงัสืออา่น 
    ประกอบหรือสมดุภาพ 
    ประกอบเรื่อง 
2. จดัท าปา้ยนิเทศ 
3. เขียนบทความลงใน 
   วารสารตา่ง ๆ 

 
 

รายการ คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่งยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งด ี

พอ
ใช ้

 

 
  
 
 
   2) ตัง้ใจใฝ่ศกึษาคน้ควา้ 
        วิทยาการเพ่ือการพฒันา 
        และปรบัปรุงตนเอง  
         
     
 
 
 
6. ผลการรักษาวินัยและ  
   ประพฤตตินหรือจรรยาบรรณ 

 
  
 

 
 20 

  
 
  
 
 
 

 
(30) 

 

      4. เป็นวิทยาการในโอกาส ตา่ง ๆ   
5. จดัท าแบบฝึกหดัเสรมิทกัษะ 
 สงัเกต สมัภาษณใ์นหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. ตดิตามฟังค าบรรยายทาง       
      วิชาการ 
2. อา่นหนงัสือประเภท ตา่ง ๆ  
     เป็นประจ า 
3. สนทนากบัผูมี้ความรูอ้ยูเ่สมอ 
4. สมคัรใจเขา้รบัและอบรมหรือ 
    สมัมนา 
5. น าความรูท่ี้ไดม้าใชใ้นการ 
     ปฏิบตังิาน 
 
 



   ของครู 
   พิจารณาจากรายการดงัตอ่ไปนี ้
    1) การปฏิบตัติามระเบียบ 
        แบบแผนของสถานศกึษา 
        นัน้ ๆ 
 

 
 
5 
 

 สงัเกต สมัภาษณจ์ากสิ่ง 
ตอ่ไปนี ้
1. เครื่องแตง่กายถกูตอ้งตาม 
     กาลเทศะ เหมาะสมกบัอาชีพ 
     ครูและสถานศกึษาก าหนด 
2. ไมอ่อกนอกสถานท่ีในเวลา      
     ราชการ 
3. การนดัหมายเตรียมการเรียน 
    การสอนก่อนเปิดภาคเรียน  

 
 
 
 

รายการ คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่งยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งดี 

พอใช ้  

   5) มีวฒุิภาวระทางอารมณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
   6) ความมีวฒันธรรมและ 
       ศีลธรรม 
 
 
  
 
 
 

  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
  
 
  
 
 
 

      สงัเกตจากขอ้ตอ่ไปนี ้
1. วาจาสภุาพ 
2. ใจคอหนกัแนน่มั่นคง 
3. วางตนไดเ้หมาะสมกบั 
    กาลเทศะ 
4. การแสดงออกเหมาะสม 
    กบัวยั 
5. เป็นคนมีเหตผุล 
 
  สงัเกต สมัภาษณ ์ 
พฤติกรรมครูในขอ้ตอ่ไปนี ้
1. เลือ่มใสการปกครอง 
    ระบอบประชาธิปไตย 
    อนัมีพระมหากษัตรยิ ์
    เป็นประมขุดว้ยความ 
    บรสิทุธ์ิใจ 
2. ยดึมั่นในศาสนาที่ตน 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
     
  
     

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    นบัถือ 
3. ประพฤติตนอยูใ่นความ 
    ซื่อสตัย ์สจุรติ ไมแ่สวง 
    หาผลประโยชนส์  าหรบั 
    ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดย 
    มิชอบ  
4. สง่เสรมิวฒันธรรม 
    ประเพณี โดยปฏิบตัิตน 
    และหรอืเขา้รว่ม 
    กิจกรรมตามโอกาส 
5. ประพฤติตนเป็นแบบ 
    อยา่งที่ดีแก่ศิษย ์

 
 

รายการ คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่งยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งดี 

พอใช ้  

7. ผลการติดต่อกับผู้ปกครอง 
   พิจารณาจากรายการดงัตอ่ไปนี ้
    1) การติดตอ่ประสานงานกบั  
        ผูป้กครองเพื่อสง่เสรมิการ 
        เรยีนการสอน เพื่อแกไ้ข 
        ความประพฤติของนกัเรยีน 
        การใหค้  าแนะน าหรอื 
        แนะแนวแก่ผูป้กครอง 
        เก่ียวกบัการศกึษาอาชีพ  
        และอื่น ๆ ของนกัเรยีนและ 
        หรอืของผูป้กครอง 
   2) สามารถติดตอ่ประสานงาน 
       และจงูใจใหผู้ป้กครองหรอื 
       บคุคลภายนอกเขา้มามีสว่น 
       รว่มในการพฒันาโรงเรยีน 
  
 

 (25) 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประเมินจาก 
1. รบัเชิญมาเป็นวิทยากร 
    ของโรงเรยีน 
2. สนใจมารว่มกิจกรรม 
    และใหข้อ้เสนอแนะใน 
    การพฒันาโรงเรยีน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ผลงานดีเด่น 

    พิจารณาจากประโยชนแ์ละ 
    คณุคา่ของผลงานดีเดน่           

  
 
 
 
 
 
 
 

 
(30) 

 

3. สามารถจงูใจใหช้มุชน 
    บรจิาคทรพัยใ์นการจดั 
    ตัง้ทนุการศกึษาให ้
    นกัเรยีน 
4. บรจิาคทรพัยแ์ละสิง่ 
    ของใหโ้รงเรยีน 
5. รบัเป็นกรรมการในการ 
    จดังานของโรงเรยีน 
6. อื่น ๆ ตามโครงการ 
    ของโรงเรยีน 
   
  

 
 

รายการ คะแนน 
เต็ม 

ผลการประเมินและคะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ     

  ดี 
อยา่ง
ยิ่ง 

ดี 
มาก 

ดี คอ่น 
ขา้งดี 

พอใช ้  

 9. งานบริการชุมชน 

     พิจารณาจากการท่ีชมุชนไดร้บัความรู ้
     ในวิชาสามญั และหรอืวิชาชีพและวิชา  
     อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใหค้วามรว่มมือ 
     กบัชมุชนในกิจกรรมตา่ง ๆ และชมุชน 
     สนใจและสนบัสนนุกิจการของสถาน   
    ศกึษา 
10. ผลของการร่วมมือกับผู้บริหาร  
    พิจารณาจากรายการดงัตอ่ไปนี ้
    1) ไดร้บัความรว่มมือในการปรบัปรุง 
         การเรยีนการสอน 
    2) ไดร้บัความรว่มมือในการด าเนิน 
         การวางแผนและจดักิจกรรมการ 
         ศกึษาอื่น ๆในสถานศกึษา 
11) งานอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
      พิจารณาจากประโยชนแ์ละคณุคา่ของ 

(30) 
 
 
 
 
 
 

(25) 
  

15 
 

10 
 
 

(30) 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 
รวมคะแนนคณุภาพของงานท่ีได ้ 

 
 
 

500  

 
   
 

   รวม                           คะแนน  

รวมคะแนนปรมิาณและคณุภาพของงาน 1,000   

    

 
ลงช่ือผูป้ระเมิน 

                                                                                    (.......................................................)  
                                                                ต าแหนง่ ....................................................................                                                                                                   
                                                               วนัท่ี.......... เดือน ..........................พ.ศ...................... 
 

เอกสารหมายเลข 3 
                                                
                                                ส าหรบัพนกังานครูเทศบาล สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอน 
 

ค าชีแ้จงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับการพิจารณาการขอให้พนักงานครูเทศบาลด ารงต าแหน่งอาจารย ์3 และต าแหน่งอาจารย ์3  

ได้รับเงนิเดือนระดับ 9 
-------------------------- 

 
  การประเมินผลการปฏิบตัิงานส าหรบัการพิจารณาการใหพ้นกังานครูเทศบาลด ารงต าแหนง่อาจารย ์3 (6-8) และ
การใหพ้นกังานครูเทศบาลต าแหนง่อาจารย ์3 ไดร้บัเงินเดือนในระดบั 9 เป็นการ 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิของพนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้วา่ 
มีผลการปฏิบตัิงานทัง้ดา้นปรมิาณงานและคณุภาพของงานเป็นไปตามเกณฑท์ี่ ก.ท.ก าหนด และมีความเหมาะสมที่จะไดร้บัการ
พิจารณาใหด้ ารงต าแหนง่อาจารย ์3 (6-8) และต าแหนง่อาจารย ์3 ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบั 9 
  1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
                       ในการประเมินใหใ้ชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อประกอบค าขอใหด้  ารงต าแหนง่ 
อาจารย ์3 และใหอ้าจารย ์3 ไดร้บัเงินเดือนในระดบั 9 ตามแบบในเอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินแบง่ออกไดเ้ป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี
เป็นปรมิาณงาน และสว่นท่ีเป็นคณุภาพของงาน โดยก าหนดหวัขอ้ส าหรบัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 11 รายการ ประกอบดว้ย 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ปรมิาณงาน 

คะแนนคณุภาพ 
ของงาน 

1. งานสอน 300 150 150 



2. งานบรกิารทางการศกึษา 
3. งานอบรมปกครองดแูล 
4. งานกิจกรรมนกัเรยีน 
5. งานศกึษาคน้ควา้และพฒันา  
   ตนเองเพื่องานในหนา้ที่ 
6. งานรกัษาวินยัและประพฤติตน 
   หรอืจรรยาบรรณของครู 
7. งานติดตอ่กบัผูป้กครอง 
8. ผลงานดีเดน่ 
9. งานบรกิารชมุชน 
10. การรว่มมือกบัผูบ้รหิาร 
11. งานอื่น ๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย 

 50 
120 
 90 
100 

 
60 

 
50 
60 
60 
50 
60 

 25  
 60 
 45 
 50 

 
30 

 
25 
30 
30 
25 
30 

 25 
 60 
 45 
 50 

 
30 

 
25 
30 
30 
25 
30 

                               รวม 1,000 500 500 

  หมายเหต ุ ในกรณีที่ผูป้ระเมินประสงคท์ี่จะปรบัคะแนนประเมินสามารถปรบัไดเ้ฉพาะคะแนน 
ผลการปฏิบตัิงานดา้นปรมิาณงานเทา่นัน้ (เพิ่ม-ลด) คะแนนปรมิาณงานสว่นท่ีเป็นคะแนนเต็มตามรายการหรอืขอ้ยอ่ยของแตล่ะ
รายการในระหวา่งรายการท่ี 1 - 6 ปรบัไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 20 ของแตล่ะรายการ โดยที่คงคะแนนเต็มรวมทัง้ 6 รายการไวเ้ทา่กบั 360 
คะแนน 
  2. ผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงาน 
      ผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อก าหนดต าแหนง่อาจารย ์3 และใหอ้าจารย ์3 ไดร้บัเงินเดือนในระดบั 9 คือ 
คณะกรรมการท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้ตามที่ ก.ท.ก าหนด 
  3. เกณฑค์ะแนนตดัสนิ 
                        พนกังานครูเทศบาลผูข้อก าหนดต าแหนง่อาจารย ์3 และใหอ้าจารย ์3 ไดร้บัเงินเดือน 
ในระดบั 9  จะตอ้งไดร้บัการประเมินโดยไดค้ะแนนทัง้ปรมิาณงานและคณุภาพของงาน ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 70  
และมีผลการประเมินเฉลีย่ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 75 
  4. วิธีด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
                        ใหผู้ป้ระเมินฯ ประเมินผลการปฏิบตัิงานจากรายละเอียดค าชีแ้จงตามแบบเสนอขอฯ  
แลว้สรุปผลการประเมินเสนอไปยงัส านกังาน ก.ท.จ. พิจารณาตอ่ไป 
  ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมินโดยคิดเป็นคะแนนดงัตอ่ไปนี  ้
   เกณฑค์ะแนนประเมินผลการปฏิบตัิงาน ส าหรบัการขอใหด้  ารงต าแหนง่อาจารย ์3 และใหอ้าจารย ์3 ไดร้บั
เงินเดือนในระดบั 9 
 

ก. เกณฑป์รมิาณงาน 
 

รายการ ปรมิาณ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

  รายการท่ี 1 งานสอน ก าหนดคะแนน
ทัง้สิน้ 150 คะแนน ประกอบดว้ย 10 

 
 

 
 

 



รายการ ปรมิาณ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

รายการยอ่ย ดงันี ้
  1) จ านวนชั่วโมงที่สอน/   
      สปัดาห(์15 คะแนน) 

 
 

13 ชั่วโมงลงมา 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 

20 ชั่วโมงขึน้ไป 

 
 

 3 
 6 
 9 
12 
15 

2) จ ำนวนกลุ่มประสบกำรณ์ท่ีสอนและ
จ ำนวนฃั้นเรียนท่ีสอน/ปี 
 (15 คะแนน) 

1 
2 
3 
4 
5 กลุ่มฯ 

3 
6 
9 
12 
15 

   พิจำรณำจำกจ ำนวนกลุ่ม
ประสบกำรณ์ท่ีสอนและ
จ ำนวนชั้นเรียนท่ีสอน (ชั้น
เรียนมีหลำยหอ้งใหน้บัเป็น 
  
 
1 ชั้นเรียน) ในกรณีท่ีสอน
หลำยกลุ่มประสบกำรณ์และ
หลำยชั้นเรียนใหพิ้จำรณำ 
ดงัน้ี 
    สอน 1 กลุ่มฯ 
1 ชั้นเรียน - 1 กลุ่มฯ 
    สอน 1 กลุ่มฯ 
2 ชั้นเรียน - 2 กลุ่มฯ 
    สอน 1 กลุ่มฯ 
3 ชั้นเรียน - 3 กลุ่มฯ 
   สอน 1 กลุ่มฯ 
4 ชั้นเรียน - 4 กลุ่มฯ 
   สอน 2 กลุ่มฯ 
2 ชั้นเรียน - 4 กลุ่มฯ 
   สอน 1 กลุ่มฯ 
5 ชั้นเรียนข้ึนไป หรือ 
2 กลุ่มฯ 3 ชั้นเรียน 
ข้ึนไป หรือ 1 ชั้นเรียน  
5 กลุ่มฯ 
- 5 กลุ่มฯ  

3) จ านวนนกัเรยีนที่สอน/ปี 
       (15 คะแนน) 

1 - 9 
10 - 19 

3 
6 

 



รายการ ปรมิาณ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ
20 - 29 
30 - 39 
40 คนขึน้ไป 

9 
12 
15 

4) จ านวนชั่วโมงที่สอน 
      ซอ่มเสรมิ/สปัดาห ์
      (15 คะแนน) 

1/2 
1 
2 
3 
4 ชั่วโมงขึน้ไป 

3 
6 
9 
12 
15 

 

5) จ ำนวนคร้ังท่ีเตรียมกำรสอน 
       /ปี (15 คะแนน) 

36 คร้ังลงมำ 
37 
38 
39 
40 คร้ังข้ึนไป 

3 
6 
9 
12 
15 

   พิจำรณำจำกกำรจดั 
ท ำบนัทึกกำรสอนสม ่ำเสมอ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
แผนกำรสอน ใหส่้งล่วงหนำ้ 
 
สปัดำห์ละ 1 คร้ัง  
ตลอดปีกำรศึกษำคิดเป็น
จ ำนวนคร้ัง บนัทึกคร้ังละ  
1 สปัดำห์ 

6) จ ำนวนคร้ังท่ีใชว้ธีิสอนท่ี 
       เหมำะสม/ปี (15 คะแนน) 

16 คร้ังลงมำ 
17 
18 
19 
20 คร้ังข้ึนไป 

3  
6 
9 
12 
15 
 

   พิจำรณำจำกวธีิ 
กำรสอนโดยใชว้ธีิสอน 
ท่ีเหมำะสมกบักลุ่ม
ประสบกำรณ์ท่ีสอน 
ผูป้ระเมินสงัเกตกำรสอน
ประมำณ 2 สปัดำห์/คร้ัง
ตลอดปีกำรศึกษำ กำรสอนท่ี
มีวธีิสอนท่ีเหมำะสมจึงนบั
คร้ังให ้

7) จ ำนวนส่ือกำรเรียนท่ีจดัท ำ 
      จดัหำ(ช้ิน/ปี)(15คะแนน) 

4 - 7 
8 - 11 
12 - 15 
16 - 19 
20 ช้ินข้ึนไป 

3 
6 
9 
12 
15 

 

  8) จ ำนวนคร้ังท่ีควบคุม 
      นกัเรียนท ำแบบฝึกหดัหรือ 
      ปฏิบติังำน/ปี (15 คะแนน) 

1  -4 
5 - 9 
10 -14 
15 - 19 

3 
6 
9 
12 

 



รายการ ปรมิาณ คะแนนท่ีได ้ หมายเหต ุ

20 คร้ังข้ึนไป 15 
9) จ ำนวนคร้ังท่ีเลือกใชว้ธีิและ 
       เคร่ืองมือประเมินผล/ปี 
       (15 คะแนน) 

1 - 8 
9 - 16 
17 - 24 
25 - 32 
33 คร้ังข้ึนไป 

3 
6 
9 
12 
15 

 พิจำรณำจำกกำรสงัเกต 
กำรสมัภำษณ์ กำรใชข้อ้
ทดสอบต่ำงวำ่เหมำะสมกบั
กลุ่มประสบกำรณ์ท่ีสอน
เพียงใดโดยพิจำรณำผลกำร
ปฏิบติังำนของผูเ้ขำ้รับกำร
ประเมิน ซ่ึงผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำไดบ้นัทึกไวอ้ยำ่ง
สม ่ำเสมอและประเมินจำก
กำรสอนปีละ 40 สปัดำห์
ประเมินโดยเฉล่ียสปัดำห์ละ  
1 คร้ัง 

 
รำยกำร ปริมำณ คะแนนท่ีได ้ หมำยเหตุ 

10) จ ำนวนคร้ังท่ีน ำผลจำก 
        กำรประเมินผลมำใชใ้น 
        กำรปรับปรุงกำรเรียน 
        กำรสอน/ปี (15 คะแนน) 

1 - 8 
9 - 16 
17 - 24 
25 - 32 
33 คร้ังข้ึนไป 

3 
6 
9 
12 
15 

     พิจำรณำจำกกำรสงัเกต
วธีิกำรในกำรแกไ้ขปรับปรุง
กำรเรียนกำรสอนและกำร
สอนซ่อมเสริม โดยใชว้ธีิ
สอน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์
สอน และใชส่ื้อกำรเรียนได้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์
สอนประเมินโดยเฉล่ีย 
สปัดำห์ละ 1 คร้ัง 

 
  รำยกำรท่ี 2 งำนบริกำรทำง 
กำรศึกษำก ำหนดคะแนนทั้งส้ิน 25 คะแนน 
ประกอบดว้ย 2 รำยกำรยอ่ย ดงัน้ี 
  1) ด ำเนินงำนดำ้นธุรกำร และ 
      หรืองำนบริหำรทำงกำรศึกษำ 
      อ่ืน ๆ เช่น กำรจดัท ำขอ้สอบ 
      และหรือด ำเนินงำนเก่ียวกบังำน 
      สนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน 
      (15 คะแนน) 

 
 
 
 
 
20 - 39 
40 - 59 
60 - 79 
80 - 99 
100 ชัว่โมงข้ึนไป 

 
 
 
 
 
3 
6 
9 
12 
15 

 



 
2) ร่วมมือกบัสถำนศึกษำในกำร 
       รักษำควำมปลอดภยั กำรดูแล 
       ทรัพยสิ์นและควำมสงบ 
       เรียบร้อยของสถำนศึกษำ 
       ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
       (10 คะแนน) 

2 
3 
4 
5 
6 คร้ังข้ึนไป 

2 
4 
6 
8 
10 

 

รำยกำรท่ี 3 งำนอบรมปกครองดูแลก ำหนด
คะแนนทั้งส้ิน 60 คะแนน ประกอบดว้ย 2 
รำยกำรยอ่ย ดงัน้ี 
  1) กำรอบรมนกัเรียน เช่น กำร 
       อบรมหนำ้เสำธง  
       ในหอ้งประชุมหรืออบรมเป็น         
       กลุ่มหรือรำยบุคคล หรืออบรม   
       ในชั้นเรียน (30 คะแนน) 

 
 
 
19 ชัว่โมงลงมำ 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 ชัว่โมงข้ึนไป 

 
 
 
6 
12 
18 
24 
30 

 

 
รำยกำร ปริมำณ คะแนท่ีได ้ หมำยเหตุ 

  2) ควบคุม ดูแล สงัเกตพฤติกรรม  
      และหรือใหค้  ำปรึกษำ ทั้งดำ้น 
      กำรศึกษำ ปัญหำส่วนตวั  
      ปัญหำสุขภำพและควำม  
      ประพฤติของนกัเรียน 
      (30 คะแนน) 

6 - 11 
12 - 17 
18 - 23 
24 - 29 

30 คนข้ึนไป 

 6 
12 
18 
24 
30 

 
 
 

รำยกำรท่ี 4 งำนกิจกรรมนกัเรียนก ำหนด
คะแนนทั้งส้ิน 45 คะแนน ประกอบดว้ย 3 
รำยกำรยอ่ย ดงัน้ี 
  1) จดัและหรือมีส่วนร่วมจดั 
      กิจกรรมเก่ียวกบันกัเรียน อำทิ     
      ชมรมหรือชุมนุมสหกรณ์และ 
      หรือนิทรรศกำรอ่ืน ๆ  
      (15 คะแนน) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

5 คร้ังข้ึนไป 

 
 
 
3 
6 
9 

12 
15 

 

2) ส่งเสริมและหรือใหน้กัเรียน 
       รู้จกัใชเ้วลำวำ่งใหเ้ป็น 
       ประโยชน์โดยกำร 
       มอบหมำยกิจกรรม  
       (15 คะแนน) 

1 - 2 
3 - 4 
5 - 6 
7 - 8 

9 คร้ังข้ึนไป  

3 
6 
9 

12 
15 

 



  3) จดัใหน้กัเรียนท ำงำนในระบบ      
      กลุ่มและหรือมีส่วนร่วมในกำร 
      จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั้งใน       
      และนอกสถำนศึกษำ และหรือ 
      ส่งเสริมวนิยั จริยธรรม ควำม 
      สำมคัคี และควำมรักชำติใน 
      สถำนศึกษำ (15 คะแนน) 

1 
2 
3 
4 

5 คร้ังข้ึนไป 

3 
6 
9 

12 
15 

 

รำยกำรท่ี 5 งำนศึกษำคน้ควำ้และพฒันำ
ตนเองเพ่ืองำนในหนำ้ท่ี ก ำหนดคะแนน
ทั้งส้ิน 50 คะแนน ประกอบดว้ย 2 รำยกำร
ยอ่ย ดงัน้ี 
  1) รวบรวมและหรือเผยแพร่วทิยำ    
       กำรและประสบกำรณ์จำก    
       หนงัสือ จุลสำร วำรสำร  
       เอกสำรผลงำนทำงวชิำกำรและ 
       อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ี 
      ท่ีปฏิบติั (20 คะแนน) 

 
 
 
 

1 - 2 
3 - 4 
5 - 6 
7 - 8 

9 รำยกำรข้ึนไป 

 
 
 
 
4 
8 

12 
16 
20 

 

รำยกำร ปริมำณ คะแนนท่ีได ้ หมำยเหตุ 
2) เขำ้ร่วมประชุมและหรืออบรม      
      สมัมนำและหรือดูงำนทั้งในและ 

      นอกสถำนศึกษำ (30 คะแนน) 

1 
2 
3 
4 

5 คร้ังข้ึนไป 

6 
12 
18 
24 
30 

 

รำยกำรท่ี 6 งำนรักษำวนิยัและประพฤติตน
หรือจรรยำบรรณของครู ก ำหนดคะแนน
ทั้งส้ิน 30 คะแนน ประกอบดว้ย 4 รำยกำร
ยอ่ย ดงัน้ี 
  1) จ ำนวนวนัลำ (ลำกิจ - 
       ลำป่วย) (5 คะแนน) 

 
 
 
 

16 คร้ัง 
11 - 15 
6 - 10 
1 - 5 

ไม่มีวนัลำ 

 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 

  2) จ ำนวนคร้ังท่ีมำสำย 
       (5 คะแนน) 

12 - 15 คร้ัง 
8 - 11 
4 - 7 
1 - 3 

1 
2 
3 
4 

 



ไม่เคยมำสำย 5 
3) กำรถูกตกัเตือนวำ่กล่ำว 
       ลงโทษเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
       หรือถูกภำคทณัฑ ์ 
       (5 คะแนน) 

4 เร่ือง 
3 
2 
1 

ไม่เคยถูกลงโทษ 

1 
2 
3 
4 
5 

 

4) กำรประพฤติตนเป็นตวัอยำ่ง 
      ท่ีดีและหรือไดรั้บกำรยกยอ่ง 
      ชมเชย(15 คะแนน) 

1 
2 

3 คร้ังข้ึนไป 

5 
10 
15 

 

รำยกำรท่ี 7 งำนติดต่อกบัผู ้
ปกครองก ำหนดคะแนนทั้งส้ิน 25 คะแนน 
พิจำรณำจำกกำรติดต่อประสำนงำนกบั
ผูป้กครองเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือแกไ้ขควำมประพฤติของนกัเรียนให้
ค  ำแนะน ำหรือแนะแนวแก่ผูป้กครอง
เก่ียวกบักำรศึกษำอำชีพและอ่ืน ๆ ของ    
นกัเรียน และหรือของผูป้กครอง 

1 - 8 
9 - 16 
17 - 24 
25 - 32 

33 คร้ังข้ึนไป 

5 
10 
15 
20 
25 

 

รำยกำร ปริมำณ คะแนนท่ีได ้ หมำยเหตุ 
รำยกำรท่ี 8 ผลงำนดีเด่น ก ำหนดคะแนน
ทั้งส้ิน 30 คะแนน 

1 
2 
3 เร่ืองข้ึนไป 

10 
20 
30 

  พิจำรณำจำกผลงำนดีเด่น
ดำ้นใดดำ้นหน่ึง เป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงำน 
ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. ครูดีเด่น ของจงัหวดั  
   อ ำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
   หรือโรงเรียน 
2. มีควำมคิดริเร่ิมใน 
    กำรจดัท ำส่ือกำรเรียน 
    แปลกใหม่ รำคำถูกมี 
    คุณภำพ 
3. อบรมดูแลเด็กใหอ้ยู ่
    ในระเบียบวนิยัเป็น 
    ผูมี้คุณธรรม มีควำม 
    ซ่ือสตัย ์ประหยดั  
    ขยนั อดทน ฯลฯ 
4. ริเร่ิมงำนอยำ่งใด 
    อยำ่งหน่ึงท่ีส่งเสริม 



    คุณภำพกำรเรียน 
    กำรสอน 
5. นกัเรียนไดรั้บรำงวลั 
    ในโอกำสต่ำง ๆ 
6. นกัเรียนสอบได ้
    คะแนนดีและไม่ซ ้ ำชั้น 

 
  รำยกำรท่ี 9 งำนบริกำรชุมชน ก ำหนด
คะแนนทั้งส้ิน 30 คะแนน 

 
1 - 2 
3 - 4 
5  - 6 
7 - 8 
9 คร้ังข้ึนไป 
 

 
6 
12 
18 
24 
30 

 
  พิจำรณำจำกกำรเขำ้ร่วม
กิจกรรม ดงัน้ี 
1. เป็นเลขำนุกำรสภำ 
    ต ำบล 
2. เป็นเลขำนุกำร 
    โครงกำร เช่น อพป. 3. เป็น
กรรมกำรจดังำน 
    ของชุมชน 
 
 

รำยกำร ปริมำณ คะแนนท่ีได ้ หมำยเหตุ 
   4. เป็นวทิยำกรใหแ้ก่ 

    ชุมชนในโอกำสต่ำง ๆ  
 
5. อ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็น 

   ประโยชน์แก่สงัคม 
 
  รำยกำรท่ี 10 กำรร่วมมือกบั 
ผูบ้ริหำรก ำหนดคะแนนทั้งส้ิน  
25 คะแนน ประกอบดว้ย 2  
รำยกำรยอ่ย ดงัน้ี 
  1) ช่วยผูบ้ริหำรหรือหวัหนำ้สถำน 
      ศึกษำหรือหวัหนำ้สำยปรับปรุง 
      กำรเรียนกำรสอน(15 คะแนน) 

 
 
 
 
 
1 
2 
3 เร่ืองข้ึนไป 

 
 
 
 
 
9 
12 
15 

 

2) ช่วยผูบ้ริหำรหรือหวัหนำ้ 
      สถำนศึกษำหรือหวัหนำ้สำย 
      ด ำเนินกำรวำงแผนและจดั 
      กิจกรรมกำรศึกษำอ่ืน ๆ ใน 
      สถำนศึกษำ (10 คะแนน) 

2 
3 
4 
5 
6 คร้ังข้ึนไป 

2 
4 
6 
8 
10 

 



 
  รำยกำรท่ี 11 งำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย
ก ำหนดคะแนนทั้งส้ิน 
30 คะแนน 

 
1 
2 
3 เร่ืองข้ึนไป 

 
10 
20 
30 

 
  พิจำรณำจำกงำนต่ำง ๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมำย เช่น 
1. กำรจดัท ำขอ้สอบ 
    ของโรงเรียน และ 
    หรือกลุ่มโรงเรียน  
    หรือระดบัอ ำเภอ 
2. โครงกำรอำหำร 
    กลำงวนั 
3. งำนหอ้งสมุด 
4. งำนอนำมยัโรงเรียน 
5. งำนวชิำกำรกลุ่ม, 
    วชิำกำรโรงเรียน ฯลฯ 

 
 
 
 
ข. เกณฑค์ณุภาพของงาน 
  การประเมินผลการปฏิบตัิงานสว่นท่ีเป็นคณุภาพของงาน ท าไดโ้ดยประเมินจากความยากง่ายหรอืความยุง่ยาก
ซบัซอ้นของงานท่ีปฏิบตัิ การใชค้วามรูค้วามสามารถ ความถกูตอ้ง ความสมบรูณ์ การปรบัปรุงหรอืพฒันา ความคิดรเิริม่สรา้งใน
หนา้ที่ท่ีปฏิบตัิ ตลอดจนงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
โดยพิจารณาก าหนดระดบัการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ ดีอยา่งยิ่ง ดีมาก ดี คอ่นขา้งดี พอใช ้          
 
 การก าหนดผลการประเมินเป็นคะแนน ใหใ้ชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนโดยประมาณ ดงันี ้
 ดีอยา่งยิ่ง                        หมายถึง                    ไดค้ะแนนรอ้ยละ 81 - 100 
 ดีมาก                            หมายถึง                    ไดค้ะแนนรอ้ยละ 61 - 80                                                                       
 ดี                                 หมายถึง                    ไดค้ะแนนรอ้ยละ 41 - 60                                                                       
 คอ่นขา้งดี                       หมายถึง                    ไดค้ะแนนรอ้ยละ 21 - 40                                                                       
 พอใช ้                           หมายถึง                    ไดค้ะแนนรอ้ยละ 21  
  

โดยสรุปเป็นตารางการใหค้ะแนนโดยประมาณส าหรบัคา่ตะแนนเต็มตา่ง ๆ ไดด้งันี ้

คะแนนเต็ม เกณฑค์ะแนน 

 ดีอยา่งยิ่ง ดีมาก ดี คอ่นขา้งดี พอใช ้

5 
10 

5 
9 - 10 

4 
7 - 8 

3 
5 - 6 

2 
3 - 4 

1 
1 - 2 



15 
20 
25 
30 
40 

13 - 15 
17 - 20 
21 - 25 
25 - 30 
33 - 40  

10 - 12 
13 - 16 
16 - 20 
19 - 24 
25 - 32  

 

7 - 9 
9 - 12 
11 - 15 
13 - 18 
17 - 24 

4 - 6 
5 - 8 

6 - 10 
7 - 12 
9 - 16 

1 - 3 
1 - 4 
1 - 5 
1 - 6 
1 - 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวการประเมินความช านาญการ/ความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ 
สายงานผู้สอนและสายงานสนับสนุนการสอน 

1. แนวการประเมินความช านาญการ/ความเชี่ยวชาญ 
  คณะกรรมการท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้ คณะกรรมการประเมิน ตามท่ี ก.ท.ก าหนด เป็นผูป้ระเมิน                
ความช านาญการ/ความเช่ียวชาญ ตามแบบก าหนดคา่คะแนนเตม็ 70 คะแนน และก าหนดระดบัการประเมิน 
รวม 5 ระดบั คือ 
  ดมีาก หมายถึง เป็นผูมี้ความช านาญการ/ความเช่ียวชาญในการสอนสามารถรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือ
พฒันาในงานสอนจนไดผ้ลเป็นท่ียอมรบัอยา่งสงู มีการอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรกัษาวินยัของ              
นกัเรียน นกัศกึษา ท าใหมี้ความประพฤตแิละการรกัษาวินยัดีขึน้มาก มีการแนะน าหรือใหค้  าปรกึษาแก่ครู อาจารย ์     
ผูร้ว่มงาน และประชาชนอยูเ่ป็นประจ า และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม 
สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลในการอบรม สมัมนามาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาในระดบัท่ีนา่พอใจเป็นอยา่งดี
ยิ่ง ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 90-100 
      ด ีหมายถึง เป็นผูมี้ความช านาญการ/ความเช่ียวชาญในการสอน สามารถรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือ
พฒันาในงานสอนจนไดผ้ลเป็นท่ียอมรบั มีการอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรกัษาวินยัของนกัเรียน          
นกัศกึษาท าใหมี้ความประพฤตแิละการรกัษาวินยัดี มีการแนะน าหรือใหค้  าปรกึษาแก่ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงาน และ



ประชาชนบอ่ย ๆ และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถ
น าผลในการอบรม สมัมนามาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาในระดบัท่ีนา่พอใจ ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 70-89 
      พอใช้ หมายถึง เป็นผูมี้ผลงานทางดา้นการสอน มีการอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการ
รกัษาวินยัของนกัเรียน นกัศกึษา ในระดบัปกต ิมีการแนะน าหรือใหค้  าปรกึษาแก่ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงาน และประชาชน
บอ่ยครัง้ และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลใน   
การอบรมสมัมนามาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาในระดบัปกต ิก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 50-69 
  ต้องแก้ไข หมายถึง เป็นผูท่ี้มีผลงานทางดา้นการสอนนอ้ย ขาดการรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือพฒันาใน
งานสอน มีการอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤตแิละการรกัษาวินยัของนกัเรียน นกัศกึษานอ้ย มีปัญหาดา้นวินยับา้ง           
มีการแนะน า ใหค้  าปรกึษาแก่ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานและประชาชน เป็นครัง้คราวและมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือ     
วิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลในการอบรม สมัมนา มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์
ในการศกึษานอ้ย ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 30-49 
  ต้องแก้ไขอย่างยิง่ หมายถึง เป็นผูท่ี้มีผลงานทางดา้นการสอนนอ้ยมาก ขาดการรเิริ่มสรา้งสรรค์
หรือพฒันาในงานสอน มีการอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤติและการรกัษาวินยัของนกัเรียน  นกัศกึษานอ้ยมาก มี
ปัญหาดา้นวินยัมาก มีการแนะน า ใหค้  าปรกึษาแก่ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานและประชาชนนอ้ยครัง้ และมีสว่นรว่มในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลในการอบรม สมัมนา มา
ประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษานอ้ยมาก ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 0-29 
รายการที่ 1  การพิจารณาความช านาญการ/ความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง 
รายการที ่1  การพจิารณาความช านาญการ/ความเชีย่วชาญในการสอนวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง 
                 โดยพิจารณาจากการวางแผนการสอน เตรียมการสอน ท าการสอน การจดัท าผลิตและใชส้ื่อการเรียน   การสอน 
เครื่องมืออปุกรณอ์ื่น ๆ การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยในการปฏิบตัิงานนัน้ มีลกัษณะสามารถริเริ่ม
สรา้งสรรค ์หรือพฒันาในงานสอนจนไดผ้ลงานท่ีมีประโยชนป์รากฏเป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการ หรือ  วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สามารถน าไปใชเ้ป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงานได ้ก าหนดคะแนนเตม็ 30 คะแนน ซึง่มีแนวการประเมินและรายการประเมิน
ดงันี ้

 ระดบัการประเมิน 
รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ข 

อย่างย่ิง 
   1.1 การวางแผนการสอน (5 คะแนน)  
ใหพิ้จารณาจาก 
        - การวางแผนการสอน 
        - การจดัแบ่งเนือ้หา 
        - การก าหนดระยะเวลาท าการสอน 
        - การใชวิ้ธีสอน 

     



        - สื่ออปุกรณก์ารสอน 
        - การวดัผลและประเมินผล 
   1.2 การเตรียมการสอน (5 คะแนน) 
ใหพิ้จารณาจาก 
        - การเตรียมการสอน 
        - การเตรียมวสัดอุปุกรณ ์
        - การเตรียมการจดักิจกรรม 
   1.3 การท าการสอน (10 คะแนน) 
ใหพิ้จารณาจาก 
         - กระบวนการสอน 
         - การน าวิธีการสอนตา่ง ๆ มาใช ้
         - การจดักิจกรรมในการสอนค านงึถงึ 
ความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาและระดบัชัน้  
   1.4 การจัดท าและการใช้สื่อ (5 คะแนน) 
         - การจดัท าสื่อ 
         - การใชส้ื่อ 
         - การเก็บรกัษาสื่อ 
         - การพฒันาสื่อ      
 

 ระดบัการประเมิน     
รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ข 

อย่างย่ิง 
   1.5 การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
(5 คะแนน) ใหพิ้จารณาจาก 
         - กระบวนการวดัผล 
         - การใชเ้ครื่องมือในการวดัผล 
         - การประเมินผลการเรียน 

     

 
รายการที ่2  การพจิารณาผลงานทีป่รากฏในหน้าทีค่วามรับผิดชอบต่อนักเรียน นักศึกษา ครู      
                 อาจารย ์ผู้ร่วมงานอืน่ ๆ และประชาชน หรือสาธารณชน 
          ก าหนดคา่คะแนน 30 คะแนน โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนกัเรียน นกัศกึษา มีการพฒันาขึน้       การ
อบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤติ และการรกัษาวินยัของนกัเรียน นกัศกึษา มีผลท าใหม้ีความประพฤติและวินยัดีขึน้ ผลงาน



ท่ีแสดงความช านาญการที่ปรากฏตอ่ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานและประชาชนหรือสาธารณชน ก าหนดคา่คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
ซึง่มีแนวการประเมินและรายการประเมิน  ดงันี ้
 

 ระดบัการประเมิน     
รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ข 

อย่างย่ิง 
   2.1 ผลปรากฏต่อนักเรียน นักศึกษา 
(15 คะแนน) 
         2.1.1 ผลการสอน (10 คะแนน) 
                  ใหพิ้จารณาจากผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียนในวิชาท่ีผูส้อนท าการสอน 
และตรงกบัวิชาท่ีผูข้อแสดงความช านาญการสอน 
         2.1.2 การอบรมดแูลเก่ียวกบัความประพฤติ 
และการรกัษาวินยั (5 คะแนน) 
                  ใหพิ้จารณาจากผลการอบรมในดา้น 
ความประพฤติ และการรกัษาวินยัของนกัเรียน 
นกัศกึษา 
   
 

     

 
 ระดบัการประเมิน     

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ข 
อย่างย่ิง 

   2.2 ผลทีป่รากฏต่อครู อาจารย ์และ 
ผู้ร่วมงานอืน่ (10 คะแนน) 
          ใหพิ้จารณาจากผลของการใหค้  าแนะน าปรกึษา 
นิเทศหรือสาธิตแก่ครู อาจารย ์และผูร้ว่มงานอื่น ซึง่
สามารถน าไปปฏิบตัิได ้และเป็นท่ียอมรบั 

     

   2.3 ผลทีป่รากฏต่อประชาชน (5 คะแนน) 
         โดยพิจารณาจากผลงานท่ีผูป้กครองหรือ 
ประชาชนมาปรกึษาหารือในเรื่องการศกึษาเลา่เรียน 
ความประพฤติ คณุธรรมและศีลธรรมของนกัเรียน 
นกัศกึษา 

     



 
รายการที ่3  การพจิารณาผลงานในฐานะวิทยากรผู้ช านาญการ/ผู้เชีย่วชาญ 
                 โดยพิจารณาจากการมีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณาวา่ผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีแสดงความช านาญการ/ความเช่ียวชาญนัน้ สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาได ้ก าหนดคะแนนเตม็ 10 
คะแนน ซึง่มีแนวการประเมินและรายการประเมิน ดงันี ้

 ระดบัการประเมิน     
รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข ตอ้งแกไ้ข 

อย่างย่ิง 

 การไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหรือการอภิปราย 
 และหรือการมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางการศกึษา 
 (10 คะแนน)   

     

2. แนวการประเมินผลงานทางวิชาการ 
   การประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งอาจารย ์3 ก าหนดคา่คะแนนเตม็ 30 คะแนน       โดย
พิจารณาจาก 
       2.1 ความสมบูรณข์องเนือ้หาสาระ ก าหนดคา่คะแนน 10 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                          - ความสมบรูณข์องโครงสรา้งตัง้แตค่  าน า สารบญั เชิงอรรถ การอา้งอิงการจดัวางหวัขอ้ ตารางและ
ภาพประกอบ บรรณานกุรม เป็นตน้ 
                          - ความถกูตอ้งทนัสมยัของเนือ้หาสาระ ความถกูตอ้งทางทฤษฎี ความสมเหตสุมผล 
                          - ความกระจ่างชดั และความตอ่เน่ืองของการน าเสนอ 

- ความชดัเจนในการใชถ้อ้ยค า 
                            - ความคงเสน้คงวา 
                            - ความสมบรูณค์รบถว้นตามหลกัสตูร ซึง่ตอ้งค านงึถงึความชดัเจนในการน าเสนอรวมทัง้หลกัสตูรของ
ระดบัการศกึษาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ย 
                          - การอา้งอิงเป็นท่ีเช่ือถือได ้และควรอา้งอิงผลงานของผูเ้สนอผลงานดว้ย อนัจะแสดงถงึความรอบรูใ้นดา้น
นัน้ ๆ ของผูเ้สนอ 
                          - ความประณีตของผลงานทัง้ในดา้นการพิมพ ์ตวัสะกด แบบฟอรม์ต่าง ๆ 
                          - ฯลฯ 
                     2.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์ก  าหนดคา่คะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                           - การน าทฤษฎีหรือการน าหลกัการตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรบัแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการณใ์น
ปัจจบุนั 
                           - การเสนอแนวคิด การวิเคราะห ์วิจารณ ์การเปรียบเทียบที่แสดงใหเ้ห็นถงึความรอบรูใ้นดา้นนัน้ของผู้
เสนอผลงาน 
                           - การเสนอสิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ หรือการเสนอผลงานการวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดการศกึษาคน้ควา้ท่ีกวา้งขวางตอ่ไป 



                           - การพฒันาและสงัเคราะห ์วิธีการเรียนการสอน จนท าใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา 
                           - ฯลฯ 
                     2.3 ประโยชนต์่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ก าหนดคา่คะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                           - การเผยแพร ่(ในสถานศกึษา กลุม่โรงเรียนหรือหอ้งสมดุของสถานศกึษาตา่ง ๆในระดบัเดียวกนั) เป็นท่ี
ยอมรบัของบคุคลทั่วไป 
                           - การเพ่ิมพนูความรูก้่อใหเ้กิดความงอกเงยทางสติปัญญาและความสามารถ 
                           - การก่อใหเ้กิดความกระตือรือรน้ และการสานตอ่ในทางวิชาการ 
                           - ฯลฯ 
                      2.4 ประโยชนต์่อนักเรียน นักศึกษา ก าหนดคา่คะแนน 10 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                            - มีการน าไปใชแ้ลว้อย่างไดผ้ล และนกัเรียน นกัศกึษาไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 
                            - ประโยชนโ์ดยตรงตอ่นกัเรียน นกัศกึษา 
 
  การประเมินความช านาญการ/ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ จะประเมินตามแนวทาง            ท่ี
เสนอ หรือจะประเมินโดยสว่นรวมแลว้ใหค้ะแนนตามแบบประเมินท่ีแนบก็ได ้
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่เลื่อนและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์3 
 สาขา................................................ 

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

1. รายละเอยีดทั่วไป 
    ช่ือ................................................................................ คณุวฒิุ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต  าแหน่งอาจารย ์2 รบัเงินเดือนในระดบั..................... ขัน้.................................. บาท 
    สถานศกึษา....................................................... เทศบาล.................................... จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความช านาญการ 

    1.1 ความช านาญการในการสอน 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

70 
(30) 
(30) 

 เกณฑผ์่านรอ้ยละ 65 
ของคะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 45.5 คะแนน 



          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอื่น ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูช้  านาญการ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
                   วิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียน นกัศกึษา  

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

 
 
เกณฑผ์่านรอ้ยละ 65 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 19.5 
คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์่านรอ้ยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
 
 ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................………………………………… 
 
 
                                                                      ลงช่ือ................................................ผูป้ระเมิน 



                                                                            (...............................................) 
                                                                            ........../......................./............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่เลื่อนและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์3 
ได้รับเงนิเดอืนในระดับ 9 

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

 
1. รายละเอยีดทั่วไป 
    ช่ือ................................................................................ คณุวฒิุ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต  าแหน่งอาจารย ์3 รบัเงินเดือนในระดบั..................... ขัน้.................................. บาท 
    สถานศกึษา....................................................... เทศบาล.................................... จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความเชีย่วชาญ 70  เกณฑผ์่านรอ้ยละ 70ของ



    1.1 ความเช่ียวชาญในการสอน 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอื่น ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
                   วิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียน นกัศกึษา  

(30) 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

คะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
เกณฑผ์่านรอ้ยละ 70 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์่านรอ้ยละ 75 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
 
 ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................………………………………… 
 
 



                                                                      ลงช่ือ................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                            (...............................................) 
                                                                            ........../......................./............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
  แบบเสนอค าขอก าหนดใหพ้นกังานครูเทศบาลผูด้  ารงต าแหน่งในสายงาน 
 ผูบ้ริหารสถานศกึษารบัเงินเดือนในระดบัสงูขึน้เป็นพิเศษเฉพาะราย 
(ส าหรบัผูข้อก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนระดบั 6 ไมต่อ้งกรอกรายการในขอ้ 5 - 6) 
1.  รายละเอียดทั่วไป 
     ช่ือ .............................................................อาย.ุ.............ปี ต  าแหน่งเลขที่ ..................................             
     ต  าแหน่ง........................................................ระดบั...............ขัน้..............................................บาท   
     โรงเรียน.......................................................................................................................................            
     เทศบาล............................................................................................จงัหวดั................................. 
 
2.  ประวตัิการศกึษา (เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุตามล าดบั) 
 

 คณุวฒิุ วิชาเอก วนั เดือน ปี ช่ือสถานศกึษา 



ท่ีส  าเรจ็การศกึษา 
    

 
 
 

 
3.  ประวตัิรบัราชการ 
     3.1  เริ่มรบัราชการเมื่อวนัท่ี ...............เดือน.....................................พ.ศ................................. 
         ต าแหน่ง.................................................กอง/สถานศกึษา................................................ 
   เทศบาล ....................................................จงัหวดั............................................................ 
 
     3.2  ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ดงันี ้
 

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง รบัเงินเดือน 

  
 
 
 

 
 
 
 

3.3  ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง.......................................ช่ือสถานศกึษา ............................................ 
           เทศบาล.......................................................จงัหวดั............................................................. 
           ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี ...............เดือน................................พ.ศ................... 
4. การปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีและความรบัผิดขอบ (3 ปีการศกึษายอ้นหลงั ส  าหรบัการขอใหไ้ดร้บัเงินเดือนใน 
      ระดบั 7 ขึน้ไป และ 2 ปีการศกึษายอ้นหลงั ส  าหรบัการขอใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบั 6) 
     4.1  การปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและปฏิบตัิงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (โปรดระบปุริมาณเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงานตอ่สปัดาห)์ 
  (1)  งานบริหาร    .............................คาบ/สปัดาห ์
  (2)  งานบริหารทางวิชาการ   .............................คาบ/สปัดาห ์
  (3)  งานวิจยั      .............................คาบ/สปัดาห ์
  (4)  งานอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ     .............................คาบ/สปัดาห ์
  (5)  ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยผูบ้ริหารใหร้ะบดุว้ยวา่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานทางดา้นใด 

4.2 ใหร้ายงานคณุภาพในการบริหารสถานศกึษาในดา้นตา่ง ๆ คือ งานดา้นการปกครอง งานดา้นวิชาการ งานดา้น 
       ธุรการหรือบริการทั่วไป งานดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน และงานอื่น ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย 



    4.3  ใหร้ายงานปริมาณงานการสอนหรือการนิเทศหรือการสาธิตปีการศกึษา/ภาคเรียนท่ีระดบัรายวิชา คาบ/สปัดาห ์
  ..............................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  ผลการสอนหรือการนิเทศ หรือสาธิต 
  ..............................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................. 
  ..............................................................................................................................................    
    4.4  ใหร้ายงานวิธีการอบรมนกัเรียน และผลการอบรมท่ีไดร้บั 
  ..............................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
   4.5  ใหร้ายงานคณุภาพในการรกัษาวินยั และการประพฤติตน เช่น การรกัษาระเบียบวินยั 
          จรรยาครู ความสามคัคี และการอทิุศตน เป็นตน้  
  ..............................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
4.6  ใหร้ายงานคณุลกัษณะเฉพาะส าหรบั  
          1. ความรบัผิดชอบตอ่หนา้               
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
           2. การตดัสินใจ                      
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
           3. ความอตุสาหะ                     
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
           4 ความคิดริเริ่มและการเสนอความคิดเห็น  
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
           5. การเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง           



     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
           6. วฒิุภาวะทางอารมณ ์                
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
           7. บคุลิกภาพและท่วงทีวาจา          
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
           8. การปรบัตวัและมนษุยสมัพนัธ ์        
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
 ส าหรบัผูข้อก าหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบั 6 ไมต่อ้งกรอกรายการในขอ้ 5 - 8 สว่นผูข้อก าหนดใหไ้ดร้บั       
เงินเดือนในระดบั 7 ขึน้ไป ใหก้รอกรายการในขอ้ 5 - 8 ดว้ย 
 5. ผลงานหรือเอกสารท่ีเคยเสนอเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรบัปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
    (ถา้มีโปรดระบ)ุ 
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
     .........................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................... 
6.  ผลงานทางวิชาการที่เคยไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิก่อนการขอก าหนดต าแหน่งใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้        
      ในครัง้นี ้(ถา้มี โปรดระบทุกุครัง้) 
     ..................................................................................................................................................     
     ...................................................................................................................................................   
7.  รายงานเก่ียวกบัความช านาญการหรือความเช่ียวชาญ 
     7.1 ใหร้ายงานเก่ียวกบัความช านาญหรือความเช่ียวชาญวา่มีความช านาญการหรือความเช่ียวชาญในการบริหาร 
            สถานศกึษาอย่างไร หากมีเอกสารหรือหลกัฐานตลอดจนค ารบัรองตา่ง ๆ ท่ีแสดงถงึความข านาญการหรือ 
            ความเช่ียวชาญ ใหเ้สนอเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 
     7.2 ใหร้ายงานเก่ียวกบัผลงานท่ีปรากฎในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่นกัเรียน ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงานประชาชนหรือ  
           สาธารณชน วา่มีอย่างไร หากมีเอกสารหรือหลกัฐาน ตลอดจนค ารบัรองตา่ง ๆ ใหเ้สนอเพ่ือประกอบการพิจารณา   
  ...................................................................................................................................................   
           ...................................................................................................................................................  

7.3 ใหร้ายงานผลงานในฐานะผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญทางการศกึษาหรือวิทยากรผูช้  านาญการหรือวิทยากร       
        ผูเ้ช่ียวชาญ วา่ไดม้ีสว่นรว่มและการยอมรบัในวงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งแคไ่หนและผลการปฏิบตัิงานท่ี 



        แสดงความช านาญการหรือความเช่ียวชาญนัน้สามารถประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาไดเ้ป็นอย่างดีเพียงใด      
           .................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................. 
8.  รายงานเก่ียวกบัผลงานทางวิชาการ 
     8.1 ช่ือผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือพิจารณา (โปรดระบ)ุ  
  .................................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................................. 
     8.2 ค าชีแ้จงประกอบการสง่ผลงานทางวิชาการ (ใหชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์นการจดัท าผลงาน        
           ทางวิชาการ การด าเนินการจดัท าผลงานทางวิชาการ แหลง่อา้งอิงท่ีส  าคญั ลกัษณะการผลิตวา่ผลิตเอง หรือ        
          มีผูร้ว่มจดัท าขึน้อย่างไร ในกรณีผูข้อรว่มจดัท ากบับคุคลอื่นใหชี้แ้จงดว้ยวา่ผูข้อไดจ้ดัท าผลงานในสว่นใดบา้ง  
          นอกจากนัน้ ใหชี้แ้จงวา่ผลงานทางวิชาการนัน้ไดน้  าไปใชป้ระโยชนแ์ลว้อย่างไรและประโยชนต์อ่การศกึษา หรือ  
          นกัเรียนแคไ่หน เพียงใด และในกรณีท่ีไดม้ีการเผยแพร ่ใหร้ะบวุา่ไดเ้ผยแพรใ่หบ้คุคลหรือหน่วยงานใด อย่างไร 
          และเม่ือไรดว้ย) 
9.  ขอ้มลูอื่น ๆ (หากผูข้อเห็นสมควรชีแ้จง เพ่ือประกอบการพิจารณา) 
       
      ลงช่ือ .........................................................(ผูข้อ) 
                        (.................................................) 
               ต าแหน่ง .............................................................. 
               วนัท่ี .............เดือน ...............................พ.ศ.................. 
10. การตรวจสอบ รบัรอง และความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ (โปรดตรวจคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม 
      หลกัเกณฑท่ี์ ก.ท.ก าหนด และรบัรองการปฎิบตัิงาน และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเรื่องนี ้เพ่ือประกอบ 
      การพิจารณาตอ่ไปดว้ย 
      .................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ .........................................................  
                        (.................................................) 
               ต าแหน่ง .............................................................. 
                (หวัหนา้สถานศกึษา) 
               วนัท่ี .............เดือน .........................พ.ศ.................. 
 
      .................................................................................................................................................. 



      ................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ .........................................................  
                        (.................................................) 
               ต าแหน่ง  ผอ./หน.กองการศกึษา 
               วนัท่ี .............เดือน ...........................พ.ศ.................. 
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      ...................................................................................................................................................... 
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               ต าแหน่ง     ปลดัเทศบาล 
               วนัท่ี .............เดือน .........................พ.ศ.................. 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
  
 แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ ส  าหรบัพนกังานครู      เทศบาล 
ผูด้  ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศกึษา 
 
 ก.  ขอ้มลูทั่วไป 
      1. ช่ือ.....................................................ต าแหน่ง....................................................ระดบั........... 
          ต าแหน่งเลขที่..................................................ชัน้.............................บาท 
           โรงเรียน................................................................................................................................. 
          เทศบาล............................................................จงัหวดั....................................................... 
      2. ขอใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบั................................................................................................. 
      3. ผลการตรวจสอบคณุสมบตัิท่ีจะใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
       ครบถว้น 
        ไมค่รบถว้น 



 
 ข.  รายการประเมินและคะแนนท่ีได ้
                        ผลการประเมิน 
 
      รายการประเมิน 

คะแนน 
เตม็ 

1,000 

ดี 
มาก 

ดี ปาน 
กลาง 

ควร 
ปรบั 
ปรุง 

ควร 
ปรบัปรุง 
อย่างย่ิง 

หมาย 
เหต ุ

 
คณุภาพในการบริหารสถานศกึษา 
1. ความรูค้วามสามารถในงานบริหาร 
    สถานศกึษา พิจารณาจากองคป์ระกอบ 
    ตอ่ไปนี ้
   1.1 สามารถก าหนดนโยบายและวตัถ ุ
         ประสงคข์องโรงเรียน 
   1.2 มีการบริหารงาน โดยใชข้อ้มลู 
   1.3 มีการบริหารงานโดยคณะครูมีสว่นรว่ม 
   1.4 บริหารงานโดยค านงึทัง้งานและ 
         บคุลากร (ไดท้ัง้งานไดท้ัง้น า้ใจ) 
   1.5 สามารถประสานงานใหผู้ร้ว่มงานมี 
         ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัโดยมี 
         เป้าหมายท่ีชดัเจน 

 
  400 
 (40) 

      

                        ผลการประเมิน 
 
      รายการประเมิน 

คะแนน 
เตม็ 

1,000 

ดี 
มาก 

ดี ปาน 
กลาง 

ควร 
ปรบั 
ปรุง 

ควร 
ปรบัปรุง 
อย่างย่ิง 

หมาย 
เหต ุ

   1.6 สามารถประเมินผลการปฏิบตัิงานของ 
         ตนเองอย่างมีหลกัเกณฑแ์ละปรบัปรุง     
         การปฏิบตัิงานของตนเองอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
    1.7 สามารถควบคมุก ากบัติดตามและ 
         นิเทศงานทกุดา้นอย่างมีระบบ 
   1.8 มีการประชาสมัพนัธง์านของโรงเรียน 
2. มีความสามารถในการวางแผนการจดัระบบ 
    งานมอบหมายงานและติดตามผลการปฏิบตัิ 
    งาน พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
    2.1 มีการวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัและปัญหา 

 
   
 
 
 
 
 
 (40) 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



    2.2 มีแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
    2.3 มีการปฏิบตัิงานตามแผน 
    2.4 มีการแบ่งงานและมอบหมายงานโดย 
          ก าหนดบทบาทใหช้ดัเจน 
    2.5 มีการควบคมุก ากบัติดตามการปฏิบตัิงาน 
          ท่ีมอบหมายไปแลว้อย่างมีระบบ 
    2.6 มีการประเมินโครงการและผลงาน 
          อย่างสม ่าเสมอ 
    2.7 มีการน าผลการประเมินแกไ้ขและ 
          ปรบัปรุงวิธีการท างาน 
    2.8 มีการสรุปเป็นรายงาน 
3. ความสามารถในการใหค้  าปรกึษา แนะน า 
    เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีและการใชภ้าวะผูน้  า 
    พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
    3.1 มีการติดตามผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
          เป็นประจ า 
     3.2 มีการประชมุปรกึษาระหวา่งผูร้ว่มงาน 
           เป็นประจ า     
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                        ผลการประเมิน 
 
      รายการประเมิน 

คะแนน 
เตม็ 

1,000 
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กลาง 

ควร 
ปรบั 
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ควร 
ปรบัปรุง 
อย่างย่ิง 

หมาย 
เหต ุ

  
    3.3 สนใจใหค้  าปรกึษาแนะน าในดา้น 
           การเรียนการสอนแก่ครู 
     3.4 มีความตื่นตวัท่ีจะยอมรบัและคิดคน้ 
           นวตักรรมใหมต่อ่การบริหาร 
     3.5 มีความรอบรูง้านในหนา้ท่ีและสามารถ 
           ถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้
     3.6 มีการชีแ้จงแนะน างานในหนา้ท่ีแก่ครู 
            ในโอกาสอนัเหมาะสม 
     3.7 มีการพฒันาตนเองทัง้ในดา้นความรู ้

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



           ทั่วไปและงานอาชีพ 
     3.8 จดักลุม่เพ่ือพบปะสง่เสริมสมรรถภาพ 
           การเรียนการสอนใหแ้ก่ครู 
 
4.  ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงาน 
     ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา 
     ทัง้ในระดบัเทศบาล ระดบัจงัหวดั และ 
     สว่นกลาง พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
     4.1 มีความรูค้วามเขา้ใจในนโยบายและ 
           แผนของผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั 
     4.2 มีแผนสนองนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา 
           ทกุระดบั 
     4.3 มีความสามารถในการปฏิบตัิตาม 
           นโยบายอย่างเป็นระบบ 
     4.4 มีความสามารถปฏิบตัิงานตาม 
           นโยบายเสรจ็ทนัตามก าหนดเวลา 
           และมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 (40) 
 

                        ผลการประเมิน 
 
      รายการประเมิน 

คะแนน 
เตม็ 
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ดี ปาน 
กลาง 

ควร 
ปรบั 
ปรุง 

ควร 
ปรบัปรุง 
อย่างย่ิง 

หมาย 
เหต ุ

 
5.  ความรูค้วามสามารถในการบริหาร 
     สถานศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธก์บัชมุชน 
     พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
     5.1 สง่เสริมสนบัสนนุคณะครูใหม้ีสว่นรว่ม 
           เป็นวิทยากรแก่ชมุชน ตลอดจนให ้
           ชมุชนและหน่วยงานอื่นมาหาความรู ้
           ในโรงเรียน 
     5.2 สนบัสนนุใหค้รูใชแ้หลง่วิชาในชมุชน 
           และหน่วยงานอื่นใหเ้ป็นประโยชน ์
           ในการเรียนการสอน 

 
  (40) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



     5.3 สง่เสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่ง 
           โรงเรียนกบัชมุชนและหน่วยงานอื่น 
           โดยเขา้รว่มกิจกรรมกบัชมุชนตาม 
           โอกาสอนัเหมาะสม 
     5.4 ใหบ้ริการอาคาคสถานท่ีและพสัด ุ
           ครุภณัฑต์า่ง ๆ เพ่ือประโยชนใ์นการ 
           จดักิจกรรมของชมุชนและหน่วยงานอื่น 
           ตามระเบียบของทางราชการ 
     5.5 มีการรว่มมือกบัชมุชนและหน่วยงาน 
           อื่นในการพฒันาโรงเรียน 
     5.6 มีแผนใหค้รูออกไปเย่ียมผูป้กครอง 
     5.7 ประสานสมัพนัธก์บัชมุชนและ 
           หน่วยงานอื่นใหม้ารว่มกิจกรรมของ 
            โรงเรียน 
     5.8 มีการเชิญบคุลากรในทอ้งถ่ินมาเป็น 
           วิทยากรในโรงเรียน 
     5.9 มีการประชมุกรรมการศกึษาโรงเรียน 
           เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันาโรงเรียน 
           อย่างเหมาะสม 
                        ผลการประเมิน 
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เตม็ 

1,000 

ดี 
มาก 

ดี ปาน 
กลาง 

ควร 
ปรบั 
ปรุง 

ควร 
ปรบัปรุง 
อย่างย่ิง 

หมาย 
เหต ุ

 
6.  ความสามารถในการบริหารงานทางวิชาการ 
     6.1 มีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องหลกัสตูร 
           และการบริหารหลกัสตูร 
     6.2 จดัใหม้ีก าหนดการสอน แผนการสอน 
           ตารางสอน บนัทกึการสอนและมี 
           การตรวจบนัทกึการสอน 
     6.3 แสวงหานวตัรกรรมใหมม่าปรบัปรุง 
           ประสิทธิภาพงานวิชาการ 
     6.4 บริการสื่อการเรียนการสอน 
     6.5 ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
  (40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



     6.6 ด าเนินการและควบคมุการวดัผลและ 
           ประเมินผลใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
     6.7 มีการวิเคราะหผ์ลการเรียนการสอน 
           เป็นระยะ ๆ และน าผลการวิเคราะห ์
           มาปรบัปรุงการเรียนการสอน 
     6.8 จดัหอ้งสมดุใหบ้ริการแก่ครูและนกัเรียน 
     6.9 มีการประชมุครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
           การสอน 
   6.10 จดันิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
 
7.  ความรูค้วามสามารถในการบริหารงาน  
     กิจการนกัเรียน เช่น การปกครองและ 
     การจดักิจกรรมตา่ง ๆ ส  าหรบันกัเรียน 
     พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
     7.1 จดัท าส ามโนนกัเรียน 
     7.2 จดัประชมุผูป้กครองและปฐมนิเทศ 
           นกัเรียนเขา้ใหมท่กุปี 
     7.3 จดัใหม้ีมาตรการแกไ้ขปัญหาการ 
           ขาดเรียนของนกัเรียน    
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     7.4 จดัใหม้ีการบริการและแนะแนวใน 
           โรงเรียน 
     7.5 ควบคมุการจดัท าหลกัฐานการเรียน 
           และทะเบียนนกัเรียนใหเ้ป็นปัจจบุนั 
     7.6 ด าเนินการจดัใหม้ีบริการเก่ียวกบั 
           สขุภาพอนามยัของโรงเรียน 
     7.7 มีโครงการอาหารกลางวนัและ 
           โครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน 
           ตามความเหมาะสม 
     7.8 มีโครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนซ า้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



           และสง่เสริมนกัเรียนท่ีเรียนดี 
     7.9 จดัใหม้ีกิจกรรมสง่เสริมจริยศกึษา 
   7.10 จดัใหม้ีกิจกรรมสนองนโยบายและ 
           หลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 5 กิจกรรม 
 
8.  ความรูค้วามสามารถในการบริหาร 
     งานธุรการ การเงิน อาคารสถานท่ี และ 
     งานบริการดา้นตา่ง ๆ 
     8.1 ควบคมุและด าเนินงานสารบรรณ 
           ตลอดจนการด าเนินงานทั่วไปของ 
           โรงเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผน 
     8.2 จดัท าควบคมุดแูลเอกสาร หลกัฐานบญัชี 
           การเงินใหเ้รียบรอ้ยและเป็นปัจจบุนั 
     8.3 รวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ ของโรงเรียนให ้
           เป็นหมวดหมูแ่ละจดัท าเป็นปัจจบุนั 
     8.4 ควบตมุดแูลการจดัท าทะเบียนพสัด ุ
           ครุภณัฑข์องโรงเรียนใหถ้กูตอ้งและ 
           เป็นปัจจบุนั ตลอดจนวางแผนการใช ้
         พสัดคุรุภณัฑใ์หเ้กิดประโยชนอ์ย่างคุม้คา่     
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     8.5 ด าเนินการจดัท าผงับริเวณอาคารเรียน 
           อาคารประกอบ ฯลฯ ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
           ตลอดจนวางแผนการใชพ้สัดภุณัฑใ์ห ้
           เกิดประโยชนอ์ย่างคุม้คา่ 
     8.6 ด าเนินการซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา 
         อาคารสถานท่ีใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 
     8.7 ด าเนินการเก่ียวกบัสขุาภิบาลใน 
           โรงเรียน 
     8.8 จดับรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อือ้อ านวย 
           ตอ่การเรียนการสอน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



     8.9 จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยั 
           อาคาร สถานท่ี และบริเวณโรงเรียน 
   8.10 จดัสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นให ้
           แก่ครูและนกัเรียน 
 
9.  ความรูค้วามสามารถในการปกครอง 
     บงัคบับญัชา และการบริหารงานบคุคล 
     ในสถานศกึษา 
     พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
     9.1 จดัใหม้ีการพฒันาบคุลากร 
     9.2 ใหค้  าปรกึษา แกไ้ขปัญหานิเทศทัง้งาน 
           ในหนา้ท่ีและดา้นสว่นตวั 
     9.3 สง่เสริมขวญัและก าลงัใจแก่ครู ยกย่อง 
           ใหเ้กียรติแก่ครูในโรงเรียนตามโอกาส 
           อนัควร 
     9.4 ดแูลสง่เสริมใหค้รูปฏิบตัิตามระเบียบ 
           วินยัและจรรยามารยาทของครู 
     9.5 สง่เสริมใหค้รูปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเตม็ 
           ความสามารถ     
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                        ผลการประเมิน 
 
      รายการประเมิน 

คะแนน 
เตม็ 

1,000 

ดี 
มาก 

ดี ปาน 
กลาง 

ควร 
ปรบั 
ปรุง 

ควร 
ปรบัปรุง 
อย่างย่ิง 

หมาย 
เหต ุ

 
     9.6 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู 
           เป็นระยะ ๆ อย่างตอ่เน่ือง 
     9.7 สง่เสริมและสนบัสนนุการท างานของครู 
           ท่ีมีตวามคิดริเริ่มใหม่ๆ  ท่ีเป็น 
           ประโยชนต์อ่โรงเรียน 
     9.8 ด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการของครู 
           ภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการบ ารุงขวญั 
 
10. งานอื่น ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายและปฏิบตัิได ้
      อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  (40) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



      พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
   10.1 เป็นกรรมการรว่มกบัหน่วยงานอื่น 
          ในระดบัจงัหวดั 
  10.2 เป็นกรรมการรว่มกบัหน่วยงานอื่น 
          ในระดบัเขตการศกึษา/ภาค 
  10.3 เป็นกรรมการรว่มกบัหน่วยงานอื่น 
          ในระดบัประเทศ 
  10.4 เป็นวิทยากรในดา้นการศกึษา 
  10.5 คณะท างานหรือกรรมการในคณะตา่ง ๆ 
          ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาเห็นชอบ     
 
 

                 คะแนนรวม                                 

 

 400 

 

รวม 

    

คะแนน 

 

 
 
หมายเหต ุ  ใหป้ระเมินผูบ้ริหารซึง่เป็นหวัหนา้สถานศกึษาทกุขอ้ แตส่  าหรบัผูช้่วยผูบ้ริหารใหป้ระเมิน 
               ขอ้ 1 - 5 ขอ้ 10 และขอ้อ่ืน ๆ ตรงตามลกัษณะงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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2.  คุณภาพการสอนหรือการนิเทศการสาธิต 
     และการอบรม 
          โดยประเมินคณุภาพการสอนในขอ้ ก. 
     หรือประเมินคณุภาพการนิเทศหรือการ 
     สาธิตในขอ้ ข. และประเมินคณุภาพ 
     การอบรมในขอ้ ค. 
ก.  คณุภาพการสอน (200) 
    1. การเตรียมการสอน 
       พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
       1.1 มีการเตรียมจดุมุง่หมายการเรียน 

 
  300 
 
 
 
 
 
 
 (40) 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



             การสอน 
       1.2 มีการเตรียมเนือ้หา วิธีการสอน 
       1.3 มีการเตรียมกิจกรรมการเรียน 
             การสอน 
       1.4 มีการเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
       1.5 มีการเตรียมตวัผูเ้รียน 
    2. การใชส้ื่อการเรียนการสอน 
       พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
       2.1 ใชส้ื่อตรงตามจดุประสงค ์เนือ้หา 
             และกิจกรรม 
       2.2 ใชส้ื่อท่ีท าใหน้กัเรียนเขา้ใจไดเ้รว็ 
       2.3 ใชส้ื่อไดเ้หมาะสมกบัวยั 
       2.4 ใชส้ื่อท่ีดดัแปลงจากวสัดใุนทอ้งถ่ิน 
       2.5 สื่อน่าสนใจ 
    3. การถ่ายทอดความรู ้
       พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
       3.1 มีความรูแ้ละทกัษะในเรื่องท่ีสอน 
             อย่างด ี
       3.2 สอนจากสิ่งท่ีง่ายไปหายาก            
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  (40) 
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       3.3 สามารถสรา้งบรรยากาศท่ีดีใน 
             หอ้งเรียน   
       3.4 มีทกัษะในการใชภ้าษาพดูและเขียน 
             อย่างถกูตอ้ง 
       3.5 การใชเ้สียงชดัเจน ฟังง่ายและใช ้
             ภาษาสภุาพ 
    4. การวดัผลและประเมินผลการศกึษา 
        พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้   
        4.1 มีการวดัผลและประเมินผลก่อน 
              การเรียน 
        4.2 มีการวดัผลและประเมินผลระหวา่ง 

 
   
 
 
 
 
 
 (40) 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              เรียน 
        4.3 มีการวดัผลและประเมินผลหลงั 
              การเรียน 
        4.4 มีการน าผลจากการวดัผลและ 
              ประเมินผล ไปปรบัปรุงกระบวนการ 
              การเรียนการสอน 
    5. ผลการเรียนของนกัเรียน พิจารณาจาก 
        นกัเรียนในชัน้ท่ีสอนมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
        การเรียนไมต่  ่ากวา่ระดบั 2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(40) 
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ข. คณุภาพการนิเทศหรือการสาธิต (200) 
    1. เก่ียวกบัการเตรียมการสอน 
        พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
        1.1 มีการศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหา 
              เรื่องการเตรียมการสอนของครู 
              ในโรงเรียน 
        1.2 จดัใหม้ีการวางแผนรว่มกนัเพ่ือแก ้
              ปัญหาและหาทางเลือก 
        1.3 ผูส้อนเตรียมการสอนตามท่ีวางแผน   
              รว่มกนั 

 
   
 (40) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



         1.4 มีการประเมินผลการเตรียม 
               การสอนรว่มกนัปฏิบตัิ 
         1.5 สรุปผลเป็นแนวทางปฏิบตัิในการ 
               เตรียมการสอนของโรงเรียน 
    2. เก่ียวกบัการใชแ้ละผลิตสื่อการเรียน 
        การสอน 
        2.1 มีการศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหา 
              เรื่องการใชส้ื่อการเรียนการสอน  
        2.2 จดัใหม้ีการวางแผนเพ่ือแกปั้ญหา 
              รว่มกนัและก าหนดทางเลือกเพ่ือ 
              น าไปปฏิบตัิ 
        2.3 ผูส้อนรว่มกนัปฏิบตัิตามแผนงาน 
              โครงการ 
        2.4 จดัใหม้ีการติดตามและประเมินผล 
              การใชแ้ละการผลิตสื่อของโรงเรียน 
        2.5 สรุปผลเป็นแนวทางปฏิบตัิในการใช ้
              และการผลิตสื่อของโรงเรียน  
              
 

 
 
 
 
 (40) 
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    3. เก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการสอน 
        พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
       3.1 มีการศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหา 
              เรื่องเทคนิคและวิธีสอนท่ีเหมาะสม 
              ตามลกัษณะของเนือ้หา 
       3.2 จดัใหม้ีการวางแผนงานโครงการ 
              เพ่ือแกปั้ญหาปรบัปรุงเทคนิควิธี 
       3.3 ผูส้อนด าเนินการตามแผนงาน 
              โครงการรว่มกนั 
       3.4 มีการติดตามผลการปฏิบตัิรว่มกนั 

 
   (40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



       3.5 สรุปผลเป็นเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสม 
                ตามเนือ้หาของโรงเรียน 
    4. เก่ียวกบัวิธีการวดัผลและการประเมินผล 
        การศกึษา 
        4.1 มีการศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหา 
              เรื่องวิธีการวดัผลและประเมินผล 
        4.2 จดัใหม้ีการวางแผนงานโครงการ 
              รว่มกนัเพ่ือปรบัปรุง 
        4.3 ผูส้อนรว่มกนัปฏิบตัิตามแผนงาน 
              รว่มกนั 
        4.4 จดัใหม้ีการติดตามผลการปฏิบตัิ 
              เรื่องวิธีการวดัผลอย่างตอ่เน่ือง 
        4.5 สรุปผลเป็นแนวทางปฏิบตัิของ 
              โรงเรียน 
    5. คณุภาพการนิเทศหรือการสาธิตท่ีมีผล 
        ตอ่คณุภาพการเรียนของนกัเรียนโดย 
        สว่นรวม พิจารณาจากนกัเรียนมีผล 
        สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมต่  ่ากวา่ระดบั 2 
 

 
 
 (40) 
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ค.  คุณภาพการอบรม (100)    
     1. การอบรมนกัเรียนและมีผลปรากฏเป็นท่ี 
         ยอมรบัโดยทั่วไป  
         พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
         1.1 นกัเรียนมีวินยัในตนเอง 
         1.2 นกัเรียนมีความรบัผิดชอบ 
         1.3 นกัเรียนรกัษาความสะอาด 
               ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
         1.4 นกัเรียนตัง้ใจเรียน 
         1.5 นกัเรียนมีความออ่นนอ้มทกุโอกาส 
         1.6 นกัเรียนเคารพผูอ้าวโุสและครู 

  
  (50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               อาจารย ์
         1.7 นกัเรียนมีความเป็นมิตรท่ีดีตอ่ 
               เพ่ือนนกัเรียนทกุคน 
         1.8 นกัเรียนมีนิสยัประหยดัใชจ้่ายแต่ 
               สิ่งท่ีจ าเป็น 
         1.9 นกัเรียนมีความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนั 
       1.10 นกัเรียนมีความเมตตา กรุณา 
               ซื่อสตัย ์สจุริตและกตญัญกูตเวที 
   2. การสง่เสริมใหน้กัเรียนเขา้รว่มกิจกรรม 
       ท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณีและ 
       ศาสนาของทอ้งถ่ิน 
       พิจารณาจากองคป์ระกอบ 
        2.1 กิจกรรมทางศาสนา 
             2.1.1 กิจกรรมวนัมาฆบชูา        
             2.1.2 กิจกรรมวนัวิสาขบชูา 
             2.1.3 กิจกรรมวนัอาสาฬหบชูา 
             2.1.4 กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
             2.1.5 กิจกรรมวนัออกพรรษา 
             2.1.6 กิจกรรมวนัทอดกฐิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (50) 
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        2.2 กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม 
              ประเพณี 
              2.2.1 กิจกรรมวนัสงกรานต ์
              2.2.2 กิจกรรมวนัลอยกระทง 
              2.2.3 กิจกรรมวนัพ่อ 
              2.2.4 กิจกรรมวนัแม ่
              2.2.5 กิจกรรม-งานประเพณีของ 
                       ทอ้งถ่ิน (เช่น งานบญุบัง้ไฟ 
                       วนัดอกไมบ้าน สรงน า้พระ 
                       วนัผลไมต้า่ง ๆ ฯลฯ 
                   

   25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         คะแนนรวม 
 
ง.  การรกัษาวินยัและการประพฤติ  (100) 
    1. รกัษาระเบียบวินยัและการประพฤติตน 
        ตามประเพณีและจรรยาครูโดยทั่วไป 
        พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
        1.1 ปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต 
              เท่ียงธรรม 
        1.2 เอาใจใสแ่ละระมดัระวงัรกัษา 
              ประโยชนข์องทางราชการ 
        1.3 ปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน 
              ธรรมเนียมประเพณีของทางราชการ 
        1.4 สง่เสริมการปกครองในระบอบ 
              ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย ์
                เป็นประมขุ 
    2. รกัษาความสามคัคีในหมูค่ณะและ 
       ขา้ราชการอื่นโดยทั่วไป 
       พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
       2.1 รว่มมือประสานงานระหวา่งหมูค่ณะ     

 
 
   20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   20 
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        2.2 เขา้รว่มกิจกรรมเพ่ือสรา้งช่ือเสียง 
              ใหห้มูค่ณะ 
        2.3 ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในหนา้ท่ี 
              ราชการ 
        2.4 มีความสามารถสมัพนัธร์ะหวา่ง 
              หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    3. ประพฤติดี เป็นท่ียอมรบัในหมูค่ณะ 
        ขา้ราชการและบคุคลทั่วไป 
        3.1 สภุาพเรียบรอ้ย 
        3.2 ขยนัหมั่นเพียร 

  
 
 
 
 
 
 
  20 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



        3.3 ประหยดัโดยมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ 
        3.4 พฒันาตนเองอยู่เสมอ 
    4. เป็นผูอ้ทิุศตนใหก้บัทางราชการและ 
        งานการศกึษาจนถือเป็นแบบอย่างได ้
        พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้ 
        4.1 ใชส้ติปัญญา ความรู ้ความสามารถ 
              ในการปฏิบตัิงานจนถือเป็นแบบ 
              อย่างได ้
        4.2 ใหค้วามรว่มมือและช่วยเหลือกบั 
              ทกุฝ่ายในการปฏิบตัิงาน 
        4.3 อทิุศเวลาของตนใหแ้ก่ทางราชการ 
        4.4 ปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่าง 
              เตม็ความสามารถ 
    5. ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีไดผ้ลดี ถือเป็นตวัอย่าง 
        ได ้พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
        5.1 ปฏิบตัิงานไดผ้ลดีเดน่เป็นท่ียอมรบั 
              ของบคุคลทั่วไป 
        5.2 มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี 
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        5.3 ปฏิบตัิงานโดยมีความคิดริเริ่ม 
              สรา้งสรรค ์
        5.4 ปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีดว้ยความ 
              ตรากตร าเป็นพิเศษ       
 
                         คะแนนรวม 
 
จ. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลทีจ่ าเป็นและ 
    ปฏบิัตงิานในต าแหน่งผู้บริหาร (200) 
    1. ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี 
        พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้

  
 
 
 
 
  100 
 
 
 
   25 
 

  
 
 
 
 
รวม 
 

  
 
 
 
 
 
คะแนน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



        1.1 การมาท างานตามเวลาราชการ 
        1.2 จดัท าสถิติ สมดุหมายเหต ุสมดุลง 
              เวลาไดถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนั 
        1.3 ควบคมุการสอนและการปฏิบตัิงาน 
              ประจ าวนัของบคุลากร 
        1.4 การอยู่ปฏิบตัิงานในโรงเรียน 
        1.5 การสง่งานทนัตามก าหนดและถกูตอ้ง 
     2. การตดัสินใจ 
         พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
         2.1 ใชส้ถิติและขอ้มลูประกอบการ 
               ตดัสินใจ 
         2.2 ใชวิ้ธีการตดัสินใจไดเ้หมาะสมกบั 
               สถานการณ ์
         2.3 ใชห้มูค่ณะรว่มตดัสินใจตามโอกาส 
               อนัเหมาะสม 
     3. ความอตุสาหะ  
         พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
         3.1 มีความตัง้ใจในการท างาน 
         3.2 มีความอดทนไมล่ะทิง้งาน 
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         3.3 มีการอทิุศเวลาใหแ้ก่งานอย่าง 
               สม ่าเสมอ 
         3.4 มีศรทัธา (เจตคติท่ีด)ี ตอ่งาน 
         3.5 งานประสบผลส าเรจ็ลลุว่งดว้ยดี 
     4. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละความ 
         สามารถในการเสนอความคิดเห็น 
         พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
         4.1 มีการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็น 
               ประโยชนต์อ่งาน 
         4.2 มีการปรบัปรุงวิธีท างานใหม้ี 

  
 
 
 
 
   25 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



               ประสิทธิภาพ 
         4.3 มีผลงานเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ 
               บคุคลอื่น 
         4.4 มีความสามารถในการถ่ายทอด 
               ความคิดไดด้ี 
         4.5 มีการรวบรวมผลงานเพ่ือเป็น 
               พืน้ฐานในการท างานครัง้ตอ่ไป 
      5. ความสามารถในการเรียนรูแ้ละการ 
          พฒันาตนเอง 
          พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้  
          5.1 มีการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง 
                อยู่เสมอ 
          5.2 มีความสนใจ ติดตามรบัฟัง 
                ความเคลื่อนไหวทางการศกึษา 
          5.3 สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
                ตามนโยบายและแบบแผนของ 
                ทางราชการ  
          5.4 สามารถรบัรู ้วิเคราะหเ์รื่องราว 
                ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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         5.5 น าความรูท่ี้ไดร้บัไปใชใ้นการท างาน 
               ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
     6. วฒิุภาวะทางอารมณ ์       
         พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้    
         6.1 มีความเช่ือมั่นในตนเอง     
         6.2 มีความสขุมุ รอบคอบ      
         6.3 กลา้แสดงความคิดเห็นและรบัฟัง 
               ความคิดเห็นของผูอ้ื่น    
         6.4 มองโลกในแง่ด ี
         6.5 มีจิตใจที่รา่เริงแจ่มใส   

  
 
 
    25 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



     7. บคุลิกภาพและท่วงทีวาจา 
         พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้
         7.1 แตง่กายสะอาดเรียบรอ้ย 
         7.2 มีกริยาวาจาสภุาพ          
         7.3 วางตวัไดเ้หมาะสมกบักาละเทศะ 
         7.4 มีความจริงใจตอ่ผูร้ว่มงานและผูอ้ื่น 
         7.5 รูจ้กัวิพากษวิ์จารณอ์ย่างมีเหตผุล 
     8. ความสามารถในการปรบัตวัและ   
         มนษุยสมัพนัธ ์
         พิจารณาจากองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้  
         8.1 สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
               เป็นอย่างด ี
         8.2 เป็นท่ีรกัใครข่องผูร้ว่มงานและผูอ้ื่น 
         8.3 เป็นคนทนัตอ่เหตกุารณ ์
         8.4 เป็นผูป้ระสานงานท่ีดี           
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    8.5 ไดร้บัความนบัถือและไวว้างใจจาก 
         ผูร้ว่มงานและผูอ้ื่น 
           
                    คะแนน 
 
     คะแนนรวมทัง้สิน้คิดเป็นรอ้ยละ 
 

  
 
 
 
 
  200 
 
 1,000    

  
 
 
 
 
รวม 
 
รวม 

  
 
 
 
 
คะแนน 
 
คะแนน 
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แนวการประเมินความช านาญการ/ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ 
สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
1. แนวการประเมินความช านาญการ/ความเชี่ยวชาญ 

     คณะกรรมการท่ี ก.ท.จ.แตง่ตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ ตามท่ี ก.ท.ก าหนดเป็นผูป้ระเมินความช านาญการ/
ความเช่ียวชาญ ตามแบบก าหนดคา่คะแนนเตม็ 70 คะแนน และก าหนดระดบัการประเมินรวม 5 ระดบั คือ 
 ดมีาก หมายถึง เป็นผูมี้ความช านาญการ/ความเช่ียวชาญในการบรหิารสถานศกึษา สามารถรเิริ่มสรา้งสรรค์
หรือพฒันาในงานบรหิารสถานศกึษาจนไดผ้ลเป็นท่ียอมรบัอยา่งสงู และน าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน       
อยา่งไดผ้ลดีอยา่งยิ่ง มีการอบรมดแูล แนะน าหรือใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงาน ประชาชน 
และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นประจ า และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญไปเป็นวิทยากรในการอบรม 
สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลมาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษาในระดบัท่ีนา่พอใจเป็นอยา่งดีย่ิง ก าหนดคา่คะแนน
รอ้ยละ 90-100 



 ด ีหมายถึง เป็นผูมี้ความช านาญการ/ความเช่ียวชาญในการบรหิารสถานศกึษา สามารถรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือ
พฒันาในงานบรหิารสถานศกึษาจนไดผ้ลเป็นท่ียอมรบั มีการอบรมดแูล แนะน าหรือใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียน                 
นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงาน ประชาชน และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งบอ่ย ๆ และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
ไดร้บัเชิญไปเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลในการอบรม สมัมนา มาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์น
การศกึษาในระดบัท่ีนา่พอใจ ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 70-89 
 พอใช้ หมายถึง เป็นผูมี้ผลงานทางดา้นการบรหิารสถานศกึษาในระดบัปกต ิมีการแนะน าหรือใหค้  าปรกึษา
แก่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงาน ประชาชน และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งบอ่ยครัง้ และมีสว่นรว่มในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญไปเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลการอบรม สมัมนา มาประยกุตใ์ช้
ประโยชนใ์นการศกึษาในระดบัปกต ิก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 50-69 
 ต้องแก้ไข หมายถึง เป็นผูมี้ผลงานทางดา้นการบรหิารสถานศกึษานอ้ย ขาดการรเิริ่มสรา้งสรรคห์รือพฒันา
ในงานการบรหิารสถานศกึษา มีการแนะน า หรือใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงาน ประชาชน 
และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นครัง้คราว  และมีสว่นรว่มในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม 
สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลการอบรม สมัมนา มาประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการศกึษานอ้ย ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 
30-49 
 ต้องแก้ไขอย่างยิง่ หมายถึง เป็นผูมี้ผลงานทางดา้นการบรหิารสถานศกึษานอ้ยมาก ขาดการรเิริ่ม
สรา้งสรรคห์รือพฒันาในงานการบรหิารสถานศกึษา มีการอบรม ดแูลนกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์และบคุลากรท่ี
เก่ียวขอ้งนอ้ยมาก มีการแนะน าใหค้  าปรกึษาแก่ครู อาจารย ์ผูร้ว่มงาน และประชาชนนอ้ยครัง้ และมีสว่นร่วมในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สมัมนา ฯลฯ สามารถน าผลการอบรม สมัมนา มาประยกุตใ์ช้
ประโยชนใ์นการศกึษานอ้ยมาก ก าหนดคา่คะแนนรอ้ยละ 0-29 



การประเมินความช านาญการ/ความเช่ียวชาญ ก าหนดคา่คะแนนเตม็ 70 คะแนน ใหพ้ิจารณาจากรายการ ตา่ง ๆ ซึ่ง
มีรายละเอียดตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ท.ก าหนด 
 2. แนวการประเมินผลงานทางวิชาการ 
              การประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหนง่และแตง่ตัง้พนกังานครูเทศบาลสายงานบรหิารใน
สถานศกึษา ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบั 7 ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในระดบั 8 และไดร้บัเงินเดือนในระดบั 9 ก าหนดคา่คะแนน
เตม็ 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
     2.1 ความสมบูรณข์องเนือ้หาสาระ ก าหนดคา่คะแนน 10 คะแนน โดยพิจารณา 
                    - ความสมบรูณข์องโครงสรา้งตัง้แต ่ค าน า สารบญั เชิงอรรถ การอา้งอิง การจดัวางหวัขอ้ ตารางและ 
ภาพประกอบ บรรณานกุรม เป็นตน้ 
                    - ความถกูตอ้งทนัสมยัของเนือ้หาสาระ ความถกูตอ้งทางทฤษฎี ความสมเหตสุมผล 
                    - ความกระจา่งชดั และความตอ่เน่ืองของการน าเสนอ 
                    - ความชดัเจนในการใชถ้อ้ยค า 
                    - ความคงเสน้คงวา 
                    - ความสมบรูณค์รบถว้นตามหลกัสตูร ซึ่งตอ้งค านงึถึงความชดัเจนในการน าเสนอรวมทัง้หลกัสตูรของ
ระดบัการศกึษาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ย 
                    - การอา้งอิงเป็นท่ีเช่ือถือได ้และควรอา้งอิงผลงานของผูเ้สนอผลงานดว้ยอนัจะแสดงถึงความรอบรูใ้น 
ดา้นนัน้ ๆ ของผูเ้สนอ 
                    - ความประณีตของผลงานทัง้ในดา้นการพิมพ ์ตวัสะกด แบบฟอรม์ตา่ง ๆ 
                    - ฯลฯ 
     2.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ก าหนดคา่คะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                    - การน าทฤษฎีหรือหลกัการตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรบัแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสภาพการณใ์นปัจจบุนั 
                    - การเสนอแนวคดิ การวิเคราะห ์วิจารณ ์การเปรียบเทียบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรอบรูใ้นดา้นนัน้ของ      
ผูเ้สนอผลงาน 
                      - การเสนอสิ่งประดษิฐ์ใหม ่ๆ หรือการเสนอผลงานการวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดการศกึษาคน้ควา้ท่ีกวา้งขวางออกไป 
                    - การพฒันาและสงัเคราะห ์วิธีการเรียนการสอน จนท าใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา 
                    - ฯลฯ 
              2.3 ประโยชนต์่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ก าหนดคา่คะแนน 5 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                    - การเผยแพร ่(ในสถานศกึษา กลุม่โรงเรียนหรือหอ้งสมดุของสถานศกึษาตา่ง ๆในระดบัเดียวกนั) เป็น    
ท่ียอมรบัของบคุคลโดยทั่วไป 
                    - การเพิ่มพนูความรูก้่อใหเ้กิดความงอกเงยทางสตปัิญญาและความสามารถ 
                    - การก่อใหเ้กิดความกระตือรือรน้ และการสานตอ่ในทางวิชาการ                                                                       
                    - ฯลฯ



2.4 ประโยชนต์่อนักเรียน นักศึกษาหรือประโยชนต์่อการบริหารสถานศึกษา ก าหนด  
คา่คะแนน 10 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
                    - มีการน าไปใชแ้ลว้อยา่งไดผ้ล และนกัเรียน นกัศกึษา สถานศกึษาไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
                    - ประโยชนโ์ดยตรงตอ่นกัเรียน นกัศกึษา 
              การประเมินความช านาญการ/ความเช่ียวชาญและผลงานทางวิชาการ จะประเมินตามแนวทาง 
ท่ีเสนอ หรือจะประเมินโดยสว่นรวมแลว้ใหค้ะแนนตามแบบประเมินท่ีแนบก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินพนักงานครูเทศบาลเพือ่เล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษา 
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 สาขา....................................................................  

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

1. รายละเอียดท่ัวไป 
    ช่ือ................................................................................ คณุวฒุิ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต  าแหนง่............................................................................. เงินเดือน............................. บาท 
    สถานศกึษา..................................................... เทศบาล....................................... จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความช านาญการ 

    1.1 ความช านาญการในการบรหิาร 
          สถานศกึษา 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะผูช้  านาญการทาง 
          การศกึษา 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
                   วิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียน นกัศกึษา    

70 
(30) 

 
(30) 

 
 

(10) 
 

30 
(15) 

 
 

(15) 

 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65ของ
คะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 
 
 



3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 

 
 ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................………………………………… 
 
 
 
                                                                   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                         (..................................................) 
                                                                          ........../.........................../.......... 
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 สาขา....................................................................  
-------------------- 

 
1. รายละเอียดท่ัวไป 
    ช่ือ................................................................................ คณุวฒุิ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต  าแหนง่............................................................................. เงินเดือน............................. บาท 
    สถานศกึษา..................................................... เทศบาล...................................... จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความช านาญการ 

    1.1 ความช านาญการในการบรหิาร 
          สถานศกึษา 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะผูช้  านาญการทาง 
          การศกึษา 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
                   วิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียน นกัศกึษา    

70 
(30) 

 
(30) 

 
 

(10) 
 

30 
(15) 

 
 

(15) 

 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65ของ
คะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 45.5 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 65 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 19.5 คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
 



3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 

 
 ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................………………………………… 
 
 
                                                                   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                         (..................................................) 
                                                                          ........../.........................../.......... 
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 สาขา....................................................................  

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

1. รายละเอียดท่ัวไป 

    ช่ือ................................................................................ คณุวฒุิ........................................ อาย.ุ............ปี 
    ต  าแหนง่............................................................................. เงินเดือน............................. บาท 
    สถานศกึษา..................................................... เทศบาล....................................... จงัหวดั........................ 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ เกณฑก์ารตดัสิน 
1. การประเมินความเชี่ยวชาญ 
    1.1 ความเช่ียวชาญในการบรหิาร 
          สถานศกึษา 
    1.2 ผลงานท่ีปรากฏในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
          ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา ครู อาจารย ์
          ผูร้ว่มงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
    1.3 ผลงานในฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางการศกึษา 
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ 
    2.1 คณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
          2.1.1 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสาระ 
          2.1.2 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
    2.2 ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
          2.2.1 ประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ทาง 
                   วิชาการ 
          2.2.2 ประโยชนต์อ่นกัเรียน นกัศกึษา    

70 
(30) 

 
(30) 

 
 

(10) 
30 

(15) 
 
 

(15) 

 เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70ของ
คะแนนเตม็ 70 
คะแนน คือ 49 คะแนน 
 
 
 
 
เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 70 
ของคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คือ 21 คะแนน 

รวม 100  เกณฑผ์า่นรอ้ยละ 75 
 
 
 



 
3. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 

 
 ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................………………………………… 
 
 
 
                                                                   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                         (..................................................) 
                                                                          ........../.........................../.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบรายงานข้อมูลของสถานศกึษา 
 
 

ตามหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งและแตง่ตัง้ 
พนกังานครูเทศบาล  สายงานบรหิารในสถานศกึษา   
 
 

 โรงเรยีน……………………………………………………………………… 
 
 เทศบาล……………………………………………………………………… 
 
 จงัหวดั……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้มลูทั่วไป 
 

1. ช่ือโรงเรียน……………………………………………………………………………………. 
2. สถานท่ีตัง้ 

หมูท่ี่…………………………..ช่ือหมูบ่า้น…………………………………
ต าบล………………………… 
อ าเภอ…………………………………………………………..จงัหวดั…………………………………… 

3. ต าแหนง่พนกังานครูเทศบาล สายงานบรหิารในสถานศกึษาท่ี ก.ท. ก าหนดในปัจจบุนั 

      ครูใหญ่           ต  าแหนง่เลขท่ี…………………………….ก าหนดเม่ือ………………………………. 
          ผูด้  ารงต าแหนง่  ช่ือ……………………………………………..นามสกลุ……………………..……. 
          ด  ารงต าแหนง่ในโรงเรียนนีเ้ม่ือวนัท่ี…………เดือ……………………………..พ.ศ……………..….. 

      อาจารยใ์หญ่ ต าแหนง่เลขท่ี…………………………..ก าหนดเม่ือ…………………………… 
          เง่ือนไข  (ถา้มี)………………………………………………………………………………………
 ผูด้  ารงต าแหนง่  ช่ือ…………………………………..นามสกลุ………………………………… 
 ด ารงต าแหนง่ในโรงเรียนนีเ้ม่ือวนัท่ี………เดือน……………………………พ.ศ……………… 

      ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่  ต  าแหนง่เลขท่ี…………………………ก าหนดเม่ือ……………………………. 
 เง่ือนไข  (ถา้มี)………………………………………………………………………………………. 
 ผูด้  ารงต าแหนง่  ช่ือ………………………………………นามสกลุ………………………………….. 
 ด ารงต าแหนง่ในโรงเรียนนีเ้ม่ือวนัท่ี………เดือน………………………พ.ศ………………………… 
4.  ขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ เป็นต าแหนง่  ดงันี ้

 อาจารยใ์หญ่ 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียน,  ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 

 ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการโรงเรียน, ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการวิทยาลยั  จ านวน…………………………ต าแหนง่ 
คือ  ต  าแหนง่เลขท่ี…………………………และต าแหนง่เลขท่ี……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่1 ปริมาณงาน 
1. จ านวนนักเรียน 
            ใหร้ะบจุ  านวนนกัเรียนและหอ้งเรียนยอ้นหลงั 3 ปีการศกึษาตดิตอ่กนั เชน่ ปีการศกึษา 2540, 2541 
และ 2542 
โดยใหใ้ชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม ของแตล่ะปีจากเอกสาร ป.03 และ รบ.3 ต. หากมีโรงเรียนสาขาใหก้รอก
ขอ้มลูแยกกนัตามแบบรายงานในขอ้ 2. ดว้ย 
 
 ปีการศกึษา 2540 ปีการศกึษา 2541 ปีการศกึษา 2542 

ระดบัการศกึษา จ านวน จ านวน จ านวน 
 นกัเรยีน หอ้งเรยีน นกัเรยีน หอ้งเรยีน นกัเรยีน หอ้งเรยีน 
อนบุาล 1       
อนบุาล 2       
เด็กเลก็/อนบุาล 3 ขวบ       
รวมอนุบาล เด็กเล็ก/อนุบาล 3 
ขวบ 

      

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6       
รวมประถมศึกษา       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6       
รวมมัธยมศึกษา       
ชัน้ ปวช. ปีที่ 1       
ชัน้ ปวช. ปีที่ 2       
ชัน้ ปวช. ปีที่ 3       
รวม ปวช.       

รวมทั้งสิน้       



2. ข้อมูลนักเรียนสาขา (ถ้ามี) 
ช่ือโรงเรียนสาขา………………………………………………..ตัง้อยูท่ี่หมูบ่า้น…………………………………… 
ต าบล……………………….อ าเภอ………………………………..อยูห่า่งจากโรงเรียนหลกั 
(โรงเรียนแม)่………………………..กิโลเมตร ประกาศจดัตัง้เม่ือ………………………………………………….. 
 

 ปีการศกึษา 2540 ปีการศกึษา 2541 ปีการศกึษา 2542 
ระดบัการศกึษา จ านวน จ านวน จ านวน 

 นกัเรยีน หอ้งเรยีน นกัเรยีน หอ้งเรยีน นกัเรยีน หอ้งเรยีน 
อนบุาล 1       
อนบุาล 2       
เด็กเลก็/อนบุาล 3 ขวบ       
รวมอนุบาล เด็กเล็ก/อนุบาล 3 
ขวบ 

      

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5       
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6       
รวมประถมศึกษา       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6       
รวมมัธยมศึกษา       
ชัน้ ปวช. ปีที่ 1       
ชัน้ ปวช. ปีที่ 2       
ชัน้ ปวช. ปีที่ 3       
รวม ปวช.       

รวมทั้งสิน้       

 
 



3. จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 
3.1 จ านวนต าแหน่งพนกังานครูเทศบาล 

          ใหร้ะบจุ านวนต าแหน่งพนกังานครูเทศบาลตาม จ.18 ยอ้นหลงั 3 ปีการศกึษาติดตอ่กนั คือ ปีการศกึษา 
2540, 2541 และ 2542 โดยใหใ้ชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม (กรณีมีต าแหน่งวา่งและมีพนกังานครูเทศบาลไปช่วย
ราชการใหน้บัรวมดว้ย และมิใหน้บัรวมพนกังานครูเทศบาลที่มาช่วยราชการ ขา้ราชการประเภทอื่น ลกูจา้งประจ า 
และลกูจา้งชั่วคราว) 
 
ต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งพนกังานครูเทศบาล 
 ปีการศกึษา 2540 ปีการศกึษา 2541 ปีการศกึษา 2542 
ครูใหญ่หรืออาจารยใ์หญ่    
ผูช้่วยครูใหญ่ หรือผูช้่วยอาจารย์
ใหญ่ 

   

อาจารย ์3    
อาจารย ์2    
อาจารย ์1    
ครู 2    
ครู 1    

รวม    
 
3.2  จ านวนบคุลากรอื่น 
 
ต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งพนกังานครูเทศบาล 
 ปีการศกึษา 2540 ปีการศกึษา 2541 ปีการศกึษา 2542 
พนกังานครูเทศบาลมาช่วยราชการ    
ครูจา้งสอนโดยใชง้บประมาณ    
พนกังานขบัรถยนต ์    
นกัการภารโรง    
อื่น ๆ (ระบ)ุ    

รวม    
 
 
 
 



 
ตอนที ่2 คุณภาพของงาน 

 ใหร้ายงานขอ้มลูตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้ โดยสงัเขป พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปเพ่ือประกอบการ
พิจารณาดว้ย 

คณุภาพการบรหิารสถานศกึษา 
1. การบรหิาร และการจัดการ 

1.1 การจดัองคก์าร และการบรหิารงานของโรงเรียน 
1.1.1 การจดัองคก์รการบรหิารโรงเรียน 
1.1.2 การจดัหนว่ยงานตามโครงสรา้งท่ีก าหนดไว ้
1.1.3 การมอบหมายงาน และผลของการด าเนินการ 

1.2 ธรรมนญูโรงเรียนหรือแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏิบตักิารของโรงเรียน 
1.2.1 การจดัท าธรรมนญูโรงเรียนหรือแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏิบตักิารของโรงเรียน 
1.2.2 การบรหิารแผนปฏิบตักิารเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบรหิารงาน 
1.2.3 ผลตอ่การพฒันาโรงเรียนตามแผนปฏิบตักิาร 

1.3 การขาดแคลนครู 
1.3.1 อตัราการขาดแคลนครู (ใหร้ายงานขอ้มลู ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 3 ปีการศกึษายอ้นหลงั ใหน้บั 

รวมผูบ้รหิารและผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาและอตัราจา้งท่ีรบัเงินคา่จา้ง จากเงินงบประมาณของทางราชการดว้ย) 
   (1) ปีการศกึษา……………ครู……….ต าแหนง่  นกัเรียน………….คน ครู : นกัเรียน…….. 
   (2) ปีการศกึษา……………ครู……….ต าแหนง่  นกัเรียน………….คน ครู : นกัเรียน…….. 
   (3) ปีการศกึษา……………ครู……….ต าแหนง่  นกัเรียน………….คน ครู : นกัเรียน…….. 

1.3.2 วิธีการแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
1.3.3 ผลการแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 

1.4 การจดัหอ้งเรียนและชัน้เรียน 
1.4.1 ขอ้มลู 3 ปีการศกึษายอ้นหลงัมีการจดัชัน้เรียนและหอ้งเรียน ดงันี ้

(1) ปีการศกึษา……………….จ านวน……………….ชัน้………………..หอ้ง 
(2) ปีการศกึษา……………….จ านวน……………….ชัน้………………..หอ้ง 
(3) ปีการศกึษา……………….จ านวน……………….ชัน้………………..หอ้ง 

1.4.2 การจดัหอ้งเรียนท่ีเอือ้ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหบ้รรลจุดุประสงคก์ารเรียน 
การสอนท่ีก าหนด เชน่ หอ้งเรียนและหอ้งพิเศษตา่ง ๆ ฯลฯ 
  1.4.3    ผลของการจดัหอ้งเรียน เชน่ ความสะดวกและคลอ่งตวัในกรปฏิบตักิิจกรรมของนกัเรียน 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน ความเหมาะสมกบักิจกรรมแตล่ะประเภท ฯลฯ 



       1.5  การนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินและปรบัปรุงงานบริหารโรงเรียน 
    1.5.1 แผนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
    1.5.2 วิธีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
    1.5.3 ผลการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
        1.6  ขอ้มลูสารสนเทศ 
    1.6.1 การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
    1.6.2 การน าขอ้มลูสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนปรบัปรุงและพฒันาโรงเรียน 
    1.6.3 ผลการใชข้อ้มลูสารสนเทศ 
 2.  งานวิชาการ 
     2.1  การบริหารงานวิชาการใหส้อดคลอ้งกบัจดุหมายของหลกัสตูร ธรรมนญู โรงเรียนหรือแผนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบตัิ 

2.1.1 การบริหารงานวิชาการ 
2.1.2 กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
2.1.3 ผลการบริหารงานวิชาการ 

    2.2  การจดัการเรียนการสอนโดยถือผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้
2.2.1 การจดัขอ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเรียนการสอนของผูเ้รียน 
2.2.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
2.2.3 ผลการจดัการเรียนการสอน 

    2.3  การน าสื่อ  นวตักรรม และเทคโนโลย่ีมาใชใ้นการเรียนการสอน 
 2.3.1 การจดัท า จดัหา บ ารุงรกัษา สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
 2.3.2 การสง่เสริม และสนบัสนนุการใชส้ื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 

  2.3.3 ผลการใชส้ื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
      2.4 การจดักิจกรรมสง่เสริมหลกัสตูร แหลง่การเรียนรูเ้พ่ือบริการ และสนบัสนนุการเรียนการสอน 
  2.4.1 การด าเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร แหลง่การเรียนรูเ้พ่ือบริหารและสนบัสนนุการเรียน 
การสอน 
  2.4.2 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรแหลง่การเรียนรูเ้พ่ือบริการและสนบัสนนุการเรียนการสอน 
  2.4.3 ความส าเรจ็ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร แหลง่การเรียนรู ้เพ่ือบริการ และสนบัสนนุการเรียน 
การสอน 
      2.5  การด าเนินการดา้นการวดัผล และประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริงของนกัเรียน 
  2.5.1 การด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้
  2.5.2 การด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยวิธีการที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
  2.5.3 การน าผล การวดัผล และประเมินผลการเรียนรูไ้ปใชแ้กปั้ญหา 
 



2.6 การจดักิจกรรมสอนซอ่ม/เสริม 
2.6.1 การวางแผนการสอนซอ่ม/เสริม 
2.6.2 การจดักิจกรรมการสอนซอ่ม/เสริม 
2.6.3 ผลการสอนซอ่ม/เสริม 

     2.7  การใหช้มุชนมีสว่นรว่มในการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หลง่การเรียนรูใ้นชมุชนและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2.7.1 การวางแผนการใชแ้หลง่การเรียนรูใ้นชมุชน 
  2.7.2 การใชแ้หลง่การเรียนรูใ้นชมุชน 
  2.7.3 ผลการใชแ้หลง่การเรียนรูใ้นชมุชน 
 3.  งานกจิการนักเรียน 
     3.1 การเกณฑ ์และการรบันกัเรียนเขา้เรียน 
  3.1.1 การจดัท าส ามะโนนกัเรียน และเขตบริการ (พืน้ท่ีบริการ) 
  3.1.2 การรบันกัเรียนเขา้เรียน 
  3.1.3 ผลการด าเนินการรบันกัเรียนเขา้เรียน 
      3.2 การใหบ้ริการแก่นกัเรียน 
  ขอ้มลูกรใหบ้ริการแก่นกัเรียนเก่ียวกบั วิธีใหบ้ริการ การจดักิจกรรม และผลการใหบ้ริการแก่นกัเรียน ตาม
กิจกรรม ดงันี ้
  3.2.1 การจดัอาหารกลางวนั อาหารเสริมใหน้กัเรียน 
  3.2.2 การใหบ้ริการดา้นสขุภาพอนามยัแก่นกัเรียน 
  3.2.3 การแนะแนว และการใหบ้ริการดา้นทนุการศกึษา 
  3.2.4 ความปลอดภยั และการป้องกนัสิ่งเสพยต์ิด 
      3.3  การสง่เสริมใหน้กัเรียนมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์
   กิจกรรมสง่เสริมใหน้กัเรียนมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคเ์ก่ียวกบั วิธีการจดักิจกรรม การจดักิจกรรม และผล
ท่ีไดร้บัจากการจดักิจกรรม ดงันี ้
    3.3.1 กิจกรรมสง่เสริมกีฬา นนัทนาการและการบ าเพ็ญประโยชน ์
    3.3.2 กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม  วฒันธรรม คา่นิยมท่ีดีงามและศาสนา 
    3.3.3 กิจกรรมสง่เสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
    3.3.4 กิจกรรมเสริมสรา้งวินยันกัเรียน 
    3.3.5 กิจกรรมสหกรณ/์สหการ ดา้นนิยมไทย และหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
    3.3.6 กิจกรรมสง่เสริม และอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

3.4 การติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน นกัเรียนท่ีส  าเรจ็การศกึษา 
3.4.1 ส ารวจขอ้มลูนกัเรียนท่ีขาดเรียน และท่ีส  าเรจ็การศกึษา 
3.4.2 วิเคราะหส์าเหตขุองการขาดเรียน และรว่มมือกนัติดตามนกัเรียนท่ีไมม่าเรียน และวิธีการ 

สนบัสนนุนกัเรียนในการเรียนตอ่ 



3.4.3  การประกาศยกย่อง ชมเชย นกัเรียนของตนเองผ่านไปถงึผูป้กครองหรือสง่ตอ่สถาบนัการศกึษาอื่น 
ถงึพฤติกรรมความสามารถของนกัเรียน 
 4.  งานบุคลากร 

1.1 การพฒันาตนเองของผูบ้ริหาร 
4.1.1  วิธีการการพฒันาตนเอง 
4.1.2  ผลท่ีไดร้บัจากการพฒันาตนเอง 
4.1.3  การน าผลจากพฒันาตนเองมาใชใ้นการบริหารโรงเรียน 

1.2 การพฒันาครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
4.2.1 วิธีการพฒันาครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
4.2.2 ผลท่ีไดร้บัจากการพฒันาครู อาจารย ์และบคุลากร 
4.2.3 ครู อาจารย ์และบคุลากรอื่นน าผลการพฒันาไปใชพ้ฒันาตนเองและพฒันางาน 

1.3 การสนบัสนนุการท างาน และการสง่เสริมการท างานเป็นหมูค่ณะ 
4.3.1 กิจกรรมสนบัสนนุการท างาน และสง่เสริมการท างานเป็นหมูค่ณะ 
4.3.2 วิธีการสนบัสนนุการท างาน และสง่เสริมการท างานเป็นหมูค่ณะ 
4.3.3 ผลท่ีไดร้บัจากการสนบัสนนุการท างาน และสง่เสริมการท างานเป็นหมูค่ณะ 

      4.4 การบ ารุงขวญัครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
  4.4.1 กิจกรรมบ ารุงขวญัครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
  4.4.2 วิธีการจดักิจกรรมบ ารุงขวญัครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
  4.4.3 ผลท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมบ ารุงขวญัครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
      4.5  การสง่เสริมความประพฤติ ระเบียบวินยั และจริยธรรม 
  4.5.1 กิจกรรมสง่เสริมความประพฤติ ระเบียบวินยั และจริยธรรม 
  4.5.2 วิธีการจดักิจกรรมสง่เสริมความประพฤติ ระเบียบวินยั และจริยธรรม 
  4.5.3 ผลท่ีไดร้บัจากการจดักิจกรรมสง่เสริมความประพฤติ ระเบียบวินยั และจริยธรรม 
      4.6 การติดตามประเมินครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
  4.6.1 กิจกรรมติดตาม ประเมินครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
  4.6.2 วิธีการติดตามประเมินครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
  4.6.3 การติดตามประเมินครู อาจารย ์และบคุลากรอื่น 
 5.  งานความสัมพันธก์ับชุมชน 
      5.1 การใหบ้ริการ และใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน 
  5.1.1 กิจกรรมใหบ้ริการ และใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน 
  5.1.2 วิธีการใหบ้ริการ และใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน 
  5.1.3 ผลจากการใหบ้ริการ และใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน 
 
 



    5.2 การไดร้บับริการ และความรว่มมือจากชมุชน 
  5.2.1 กิจกรรมท่ีไดร้บับริการ และความรว่มมือจากชมุชน 
  5.2.2 วิธีการที่ไดร้บับริการ และความรว่มมือจากชมุชน 
  5.2.3 ผลท่ีไดร้บับริการ และความรว่มมือจากชมุชน 
 6. งานอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อม 
      6.1 การใชป้ระโยชนอ์าคาร 
       6.1.1 แผนการใชอ้าคาร หอ้ง/มมุ 
  6.1.2 การใหบ้ริการ และจดัสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร หอ้ง/มมุ 
  6.1.3 การใชป้ระโยชนอ์าคาร หอ้ง/มมุ 
      6.2 การใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีในบริเวณโรงเรียน 
  6.2.1 แผนการใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีในบริเวณโรงเรียน 
  6.2.2 การใหบ้ริการ และจดัสิ่งอ านวยความสะดวก การใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีในบริเวณโรงเรียน 
  6.2.3 การใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีในบริเวณโรงเรียน 
      6.3 การบ ารุงรกัษา อาคารสถานท่ี 
  6.3.1 แผนการบ ารุงรกัษา อาคารสถานท่ี 
  6.3.2 การบ ารุงรกัษา อาคารสถานท่ี 
  6.3.3 ผลการบ ารุงรกัษา อาคารสถานท่ี 
      6.4 การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 
  6.4.1 แผนการจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 
  6.4.2 การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 
  6.4.3 ผลการจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 
      6.5 การรกัษาความปลอดภยั 
  6.5.1 แผนการรกัษาความปลอดภยั จากการใชอ้าคารสถานท่ี 
  6.5.2 การรกัษาความปลอดภยั จากการใชอ้าคารสถานท่ี 
  6.5.3 ผลการรกัษาความปลอดภยั จากการใชอ้าคารสถานท่ี 
 7.  งานธุรการ การเงนิและพัสดุ 
      7.1 งานธุรการ 
  7.1.1 แผนในการบริหารงานธุรการ 
  7.1.2 การด าเนินการเก่ียวกบังานธุรการ 
  7.1.3 ผลการด าเนินการเก่ียวกบังานธุรการ 
 
 
 
 



 
      7.2 งานการเงิน 
  7.2.1 แผนในการบริหารงานการเงิน 
  7.2.2 การด าเนินการเก่ียวกบังานการเงิน 
  7.2.3 ผลการด าเนินการเก่ียวกบังานการเงิน 
      7.3 งานพสัด ุ
  7.3.1 แผนในการบริหารงานพสัด ุ
  7.3.2 การด าเนินการเก่ียวกบังานพสัด ุ
  7.3.3 ผลการด าเนินการเก่ียวกบังานพสัด ุ
คณุภาพนกัเรียน 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
1.1 การด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนของนกัเรียนทกุชัน้ ทกุคน 
1.2 มีขอ้มลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนถกูตอ้งตามระเบียบวา่ดว้ยการวดัผลของกระทรวงศกึษาธิการ 
1.3 หลกัฐานการวดัผลและประเมินผล สอดคลอ้งกบัการพฒันาการเรียนของนกัเรียน 

2. ความกา้วหนา้ทางการเรียนรูข้องนกัเรียน 
2.1 การจดัท าขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการเรียนรูข้องนกัเรียนเป็นรายบคุคล 
2.2 การติดตาม และใหก้ารสนบัสนนุครูในการด าเนินการพฒันานกัเรียน 
2.3 ผลการพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียน 

3. การไดร้บัรางวลัดา้นวิชาการ ดา้นคณุธรรม ดา้นจริยธรรม 
3.1 รางวลัที่โรงเรียนไดร้บั 
3.2 รางวลัที่ผูบ้ริหารโรงเรียนไดร้บั 
3.3 รางวลัที่ครูไดร้บั 
3.4 รางวลัที่นกัเรียนไดร้บั 

4. นกัเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู ้และมีนิสยัใฝ่รู ้ใฝ่เรียน 
4.1 การจดัแหลง่การเรียนรูใ้นหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน และนอกโรงเรียน 
4.2 การจดัแหลง่การเรียนรูส้  าหรบัครู และนกัเรียนไดแ้สวงหาความรูร้ว่มกนั 
4.3 ความสามารถของนกัเรียนในการน าความรูท่ี้ไดจ้ากแหลง่การเรียนรูต้า่ง ๆ ไปใช ้

5. นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์
5.1 วิธีการ และกิจกรรมในการพฒันานกัเรียนใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค  ์
5.2 การมีสว่นรว่มของชมุชนในกิจกรรมการพฒันานกัเรียนใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์
5.3 พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงวา่มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์

 
 
 



6. นกัเรียนเห็นคณุคา่ อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรมและภมูิใจในความเป็นไทย 
6.1 การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมใหค้รู และนกัเรียนอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม6.2 
การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมใหค้รู และนกัเรียนมีสว่นรว่มกิจกรรมของชมุชนในดา้นการอนรุกัษ ์ 
    ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
6.3 การแสดงออก และผลงานของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และ  
    วฒันธรรม 

 7.  นกัเรียนมีจิตส านกึเพ่ือสว่นรวม และอนรุกัษภ์มูิปัญญาไทย 
7.1 การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมใหน้กัเรียนเห็นประโยชน ์และเสียสละเพ่ือสว่นรวมและอนรุกัษ ์ภมูิปัญญาไทย 
7.2 การน าภมูิปัญญาทอ้งถ่ินมาสนบัสนนุการเรียนการสอน 
7.3 การเผยแพรกิ่จกรรมของนกัเรียนเก่ียวกบัจิตส านกึท่ีดีทางสงัคมและภมูิปัญญาไทยใหก้บัชมุชน 

8.  นกัเรียนรูจ้กัตนเอง และพึ่งตนเองไดแ้ละมีบคุลิกภาพท่ีดี 
8.1 โครงการ และกิจกรรมท่ีสง่เสริมใหน้กัเรียนรูจ้กัตนเอง พึ่งตนเองไดแ้ละมีบคุลิกภาพท่ีดี 
8.2 การด าเนินกิจกรรมของครู และนกัเรียน 
8.3 นกัเรียนมีบคุลิกภาพ และพฤติกรรมทางสงัคมของนกัเรียนท่ีปรากฏ 

9.  นกัเรียนมีสขุภาพกาย และสขุภาพจิตดี ปลอดจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ 
9.1 การจดับรรยากาศสิ่งแวดลอ้ม  และการจดักิจกรรมพฒันาจิต นนัทนาการ และสง่เสริมการ 

ออกก าลงักายส าหรบัครูและนกัเรียน    
9.2 สถิติการหยดุเรียนของนกัเรียนท่ีมีสาเหตมุาจากการลาป่วย 
9.3 ผลการจดักิจกรรมป้องกนั และแกไ้ขการติดยาเสพติดในโรงเรียน 

10. นกัเรียนสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดต้ามวิถีประชาธิปไตย และรว่มพฒันาสงัคม 
     10.1 การจดักิจกรรมสรา้งอดุมการณ ์และพฒันาพฤติกรรมประชาธิปไตยส าหรบัครูและนกัเรียน 

10.2 ครู และนกัเรียนรว่มกิจกรรมดา้นประชาธิปไตยกบัชมุชน และหน่วยงานอื่น 
10.3 ผลการเผยแพรป่ระชาธิปไตยสูบ่า้น และชมุชน 

11. นกัเรียนมีสนุทรียภาพ และลกัษณะนิสยัทางดา้นศิลป ดนตรี และกีฬา 
     11.1 การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมเก่ียวกบัศิลปะ ดนตรี นนัทนาการ และกีฬา 
     11.2 ชมุชนมีสว่นรว่มในกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี นนัทนาการ และกีฬา 
     11.3 กิจกรรมศิลป ดนตรี นนัทนาการ และกีฬาท่ีประสบความส าเรจ็และไดร้บัการยกย่อง 
12. นกัเรียนมีความภมูิใจในความส าเรจ็ของตนเอง และสว่นรวม 

12.1 กิจกรรมสง่เสริมความส าเรจ็ของนกัเรียน 
12.2 การสนบัสนนุใหโ้รงเรียน ครู และนกัเรียนไปรว่ม และเผยแพร ่แสดงผลงานกบัหน่วยงานอื่น และ

สาธารณชน 
12.3 การเผยแพรกิ่จกรรมท่ีภาคภมูิใจตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

 



 
ผลงานทีส่มควรได้รับการยกย่องของสถานศึกษา 

1. โครงการ/โครงงาน 
1.1 รายงานโครงการ/โครงงาน ในการพฒันาสถานศกึษาดา้นตา่ง ๆ โดยมีองคป์ระกอบครบถว้นไมน่อ้ยกวา่ 4 

ดา้น ตามหลกัการบริหารสถานศกึษา 
1.2 รายงานการด าเนินงานตามโครงการ/โครงงาน เป็นกระบวนการที่สมบรูณ ์
1.3 ผลส าเรจ็ของโครงการ/โครงงาน ที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียน 

2. โรงเรียน/ผูบ้ริการ/ครู/ผูร้ว่มงาน และบคุลากรอื่นของโรงเรียนไดร้บัการยกย่องชมเชย 
2.1 รางวลัตา่ง ๆ ท่ีโรงเรียนไดร้บั เช่น ถว้ย, โล,่ ประกาศนียบตัร, เหรียญตา่ง ๆ เป็นตน้ 
2.2 การมีสว่นรว่มของ ครู/นกัเรียน/ชมุชน ในการไดร้บัรางวลั 
2.3 มีการจดักิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปีการศกึษายอ้นหลงัติดตอ่กนั 

3. ผลงานเป็นท่ียอมรบัทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
3.1 รายละเอียดผลงานของครู นกัเรียน ท่ีไดร้บัการยกย่องในระดบักลุ่มโรงเรียน 
3.2 รายละเอียดผลงานของครู นกัเรียน ท่ีไดร้บัการยกย่องในระดบัอ าเภอ/จงัหวดั 
3.3 รายละเอียดผลงานของครู นกัเรียน ท่ีไดร้บัการยกย่องในระดบัเขต/ประเทศ 

4. ความกา้วหนา้ของบคุลากรในสถานศกึษา 
4.1 คณุวฒิุของ ครู/อาจารย ์ในสถานศกึษา 
4.2 การไดร้บัการพฒันา เช่น การเขา้รบัการอบรม การศกึษาตอ่ 
4.3 การไดร้บัเชิญไปเป็นวิทยากรนอกสถานศกึษา และการไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งจากการเสนอผลงานทาง

วิชาการ 
5. บคุลากรในสถานศกึษาไดร้บัการยอมรบัใหไ้ปรว่มกิจกรรมทางการศกึษานอกสถานศกึษา 

5.1 บคุลากรไดร้บัเชิญเป็นกรรมการตา่งๆ นอกสถานศกึษา 
5.2 เรื่องท่ีบคุลากรไดร้บัเชิญไปร่วมกิจกรรมทางการศกึษานอกสถานศกึษา 
5.3 ผลของการไปรว่มกิจกรรมทางการศกึษานอกสถานศกึษาตอ่การจดัการศกึษา 

ตอนท่ี 3 สภาพท่ีตัง้ 
  ใหร้ะบวุา่ในปัจจบุนัโรงเรียนตัง้อยู่ในเขตใด 

  อยู่ในเขตเทศบาลต าบล 

  อยู่ในเขตเทศบาลเเมือง 

  อยู่ในเขตเทศบาลนคร และเมืองพัทยา 
 
 



 
ขอรบัรองวา่ขอ้มลูในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งตามความเป็นจริง 
 

ลงชือ่    ผู้รายงาน 
         (     ) 

ต าแหน่ง (ครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่) 
วนัท่ี………..เดือน……………………..พ.ศ………. 

การตรวจสอบและความเหน็ของ ผอ./หน.กองการศึกษา 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………………
……..…………………………………………..…………………………..…………………………..…………………………
..…………………………..…………………………………………..…………………………..…………………………..… 

ลงชือ่     
                (     ) 
            ต าแหน่ง ผอ./หน.กองการศกึษา 

วนัท่ี………..เดือน……………………..พ.ศ………. 

การตรวจสอบและความเหน็ของปลัดเทศบาล 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………………
……..…………………………………………..…………………………..…………………………..…………………………
..…………………………..…………………………………………..…………………………..…………………………..…. 

ลงชือ่     
                         (     ) 
                ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล 

วนัท่ี………..เดือน……………………..พ.ศ………. 

การตรวจสอบและความเหน็ของนายกเทศมนตรี 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………………
……..…………………………………………..…………………………..…………………………..…………………………
..…………………………..…………………………………………..…………………………..……………………………… 

ลงชือ่     
                (     ) 

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
วนัท่ี………..เดือน……………………..พ.ศ………. 

 



 
หลักเกณฑก์ารปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล 

สายงานบรหิารในสถานศกึษา 
---------------------------- 

องคป์ระกอบและคะแนน 
 ตอนท่ี 1 ปรมิาณงาน  150  คะแนน 
 ตอนท่ี 2 คณุภาพของงาน  800  คะแนน 
 ตอนท่ี 3 สภาพท่ีตัง้  50  คะแนน 
   รวมท้ังสิน้ 1,000 คะแนน 
 

องคป์ระกอบการพจิารณา คะแนน หมายเหตุ 
ตอนที ่1 ปริมาณงาน (คะแนนเตม็) 150  
          จ  านวนนกัเรียน 150  
                  การค านวณ =  150 X จ  านวนนกัเรียนเฉล่ีย 3 ปี   

          401   
ตอนที ่2  คุณภาพของงาน (คะแนนเตม็) 800  
           คุณภาพการบริหารสถานศึกษา 350  
           1.  การบริหารและการจัดการ 110  
               1.1 การจดัองคก์ารและการบรหิารงานของโรงเรียน 10  
               1.2 ธรรมนญูของโรงเรียนหรือแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตักิารของ 25  
                    โรงเรียน   
               1.3  การขาดแคลนครู 20  
               1.4  การจดัหอ้งเรียนและชัน้เรียน 10  
               1.5  การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมินและปรบัปรุงงานบรหิารโรงเรียน 25  
               1.6  ขอ้มลูสารสนเทศ 20  
           2.  งานวิชาการ 80  
              2.1 การบรหิารงานวิชาการใหส้อดคลอ้งกบัจดุหมายของหลกัสตูร ธรรมนญู 10  
โรงเรียน แผนยุทธศาสตร ์   
              2.2  การจดัการเรียนการสอนโดยถือผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือเป็นศนูยก์ลาง 20  
การเรียนรู ้   
   
 



 
องคป์ระกอบการพจิารณา คะแนน หมายเหตุ 

              2.2  การจดัการเรียนการสอนโดยถือผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือเป็นศนูยก์ลาง 20  
การเรียนรู ้   
              2.3  การน าส่ือ นวตกรรม และเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอน 15  
              2.4 การจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรแหลง่การเรียนรูเ้พ่ือบรกิารและสนบัสนนุ 15  
 การเรียนการสอน   
              2.5  การด าเนินการดา้นการวดัผลและประเมินผล การเรียนรูต้ามสภาพจรงิ 5  
ของนกัเรียน   
              2.6 การจดักิจกรรมสอนซอ่ม/เสรมิ 10  
              2.7 การใหช้มุชนมีสว่นรว่มในการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หลง่การ 5  
เรียนรูใ้นชมุชนและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน   
          3.  งานกิจการนักเรียน 60  
               3.1 การเกณฑแ์ละการรบันกัเรียนเขา้เรียน 5  
               3.2 การใหบ้รกิารแก่นกัเรียน   
                   - อาหารกลางวนั/อาหารเสรมิ 5  
                   - สขุภาพอนามยั 5  
                   - แนะแนว ทนุการศกึษา 5  
                   - ความปลอดภยัแก่สิ่งเสพยต์ดิ 5  
              3.3  การสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีคณุลกัษณะพงึประสงค ์   
                    - กิจกรรมกีฬา นนัทนาการและการบ าเพ็ญประโยชน ์   5  
                    -  กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม 5  
และศาสนา   
                    -  กิจกรรมสง่เสรมิประชาธิปไตย 5  
                    -  สร้างเสริมวินัยนักเรียน 5  
                    -  กิจกรรมสหกรณ/์สหการ นิยมไทย และหารายไดร้ะหวา่งเรียน 5  
                    -  กิจกรรมสง่เสรมิ และอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม 5  
                 
   
 
 
 



องคป์ระกอบการพิจารณา คะแนน หมายเหตุ 

          3.4  การตดิตามผลของนกัเรียนท่ีขาดเรียนการออกกลางคนั การส าเรจ็ 5  
การศกึษา และสง่เสรมิการเรียนตอ่   
        4.  งานบุคลากร 30  
            4.1  การพฒันาตนเองของผูบ้รหิาร 5  
            4.2  การพฒันาครู อาจารย ์และบคุลากรอ่ืน 5  
            4.3  การสนบัสนนุการท างาน และการสง่เสรมิการท างานเป็นหมูค่ณะ 5  
            4.4  การบ ารุงขวญัครู อาจารย ์และบคุลากรอ่ืน 5  
            4.5  การสง่เสรมิความประพฤต ิระเบียบวินยั และจรยิธรรม 5  
            4.6  การตดิตามประเมินผลครู อาจารย ์และบคุลากรอ่ืน 5  
        5.  งานความสัมพันธกั์บชุมชน 30  
             5.1  การใหบ้รกิารและใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน 15  
             5.2  การไดร้บับรกิารและไดร้บัความรว่มมือกบัชมุชน 15  
         6. งานอาคารสถานที ่และส่ิงแวดล้อม 25  
            6.1  การใชป้ระโยชนอ์าคาร  5  
            6.2  การใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีในบรเิวณโรงเรียน 5  
            6.3  การบ ารุงรกัษาอาคารสถานท่ี 5  
            6.4  การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 5  
            6.5  การรกัษาความปลอดภยั 5  
         7. งานธุรการ งานการเงนิ และบัญชี และงานพัสดุ  15  
            7.1  การบรหิารงานธุรการ 5  
            7.2  การบรหิารงานการเงิน และบญัชี 5  
            7.3  การบรหิารงานพสัด ุ 5  
   คุณภาพนักเรียน    350  
       1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 50  
       2.  ความกา้วหนา้ทางการเรียนรูข้องนกัเรียน 50  
       3.  การไดร้บัรางวลัดา้นวิชาการ ดา้นคณุธรรม ดา้นจรยิธรรม 50  
       4.  นกัเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละมีนิสยัใฝ่รู ้ใฝ่เรียน 40  
       5.  นกัเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์ 20  
       6. นกัเรียนเห็นคณุคา่ อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม และภมูิใจในความเป็นไทย 20  
       7.  นกัเรียนมีจิตส านกึเพ่ือส่วนรวมและอนรุกัษภ์มูิปัญญาไทย 20  
       8.  นกัเรียนรูจ้กัตนเองและพึ่งตนเองไดแ้ละมีบคุลิกภาพท่ีดี 20  



องคป์ระกอบการพจิารณา คะแนน หมายเหตุ 
      9. นกัเรียนมีสขุภาพกาย และสขุภาพจิตดีปลอดจากสิ่งเสพยต์ดิใหโ้ทษ 20  
    10.  นกัเรียนสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดต้ามวิถีประชาธิปไตยและรว่มพฒันาสงัคม 20  
    11.  นกัเรียนมีสนุทรียภาพ และลกัษณะนิสยัทางดา้นศลิปะ ดนตรี และกีฬา 20  
    12.  นกัเรียนมีความภาคภมูิใจในความส าเรจ็ของตนเอง และสว่นรวม 20  
ผลงานทีส่มควรได้รับการยกย่องของสถานศึกษา 100  
     1.  โครงการ หรอืโครงงาน 20  
     2.  โรงเรียน/ผูบ้รหิาร/ครู/ผูร้ว่มงาน และบคุลากรอ่ืนของโรงเรียนไดร้บัการยกยอ่ง 20  
ชมเชย   
     3.  ผลงานเป็นท่ียอมรบัทัง้ภายใน และภายนอกสถานศกึษา 20  
     4.  ความกา้วหนา้ของบคุลากรในสถานศกึษา 20  
     5.  บคุลากรในสถานศกึษาไดร้บัการยอมรบัใหไ้ปรว่มกิจกรรมทางการศกึษานอก 20  
สถานศกึษา   
ตอนที ่3  สภาพทีต่ั้ง (คะแนนเตม็) 50  
      1.  อยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลต าบล 50  
      2.  อยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลเมือง 45  
      3.  อยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลนคร และเมืองพทัยา 40  
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลบคุคล 
ส าหรบัการขอเลื่อนและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งและระดบัสงูขึน้ 

ของพนกังานครูเทศบาล สงักดัสถานศกึษา 
สายงานผูบ้ริหารในสถานศกึษา (บ) 

รายการประเมิน องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการประเมิน ผลการประเมิน 
  ดีอย่างย่ิง 

(17-20) 
ดีมาก 

(13-16) 
ดี 

(9-12) 
คอ่นขา้งดี 

(5-8) 
พอใช ้
(1-4) 

พฤติกรรมการ
ท างาน 
(คะแนนเตม็ 
100 คะแนน) 

1.1 ความรอบรูแ้ละความชดัเจน 
      งานในหนา้ท่ี (20 คะแนน) 
1.2 ปริมาณงานท่ีปฏิบตัิได ้
      (20 คะแนน) 
1.3 ความรวดเรว็ในการปฎบตัิ 
      งาน  (20 คะแนน) 
1.4 คณุภาพของงานท่ีปฏิบตัิ 
      (20 คะแนน) 
1.5 ประสบการณแ์ละความ 
      ช านาญในงานท่ีปฏิบตัิ 
      (20 คะแนน)     

     

                                   คะแนนรวมส าหรบัพฤตกิรรมการท างาน 
รายการประเมิน องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการประเมิน ผลการประเมิน  
  ดีอย่างย่ิง 

(17-20) 
ดีมาก 

(13-16) 
ดี 

(9-12) 
คอ่นขา้งดี 

(5-8) 
พอใช ้
(1-4) 

คณุลกัษณะ
เฉพาะบคุคล 
(คะแนนเตม็ 
100 คะแนน) 

21 ความประพฤติและนิสยั (20 คะแนน) 
2.2 ความรบัผิดชอบและซื่อตรง 
      ตอ่หนา้ท่ี (20 คะแนน) 
2.3 ภาวะผูน้  า  (20 คะแนน) 
2.4 มนษุยสมัพนัธแ์ละการ 
      ประสานงาน (20 คะแนน) 
2.5 บคุลิกภาพท่วงทีวาจา (20 คะแนน)     

     

คะแนนส าหรบัคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล 

คะแนนรวมทัง้สิน้ 



สรุปผลการประเมิน (ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูป้ระเมิน) 
 
นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... ไดป้ฏิบตัหินา้ท่ี......................................... 
มาเป็นระยะเวลา..........................ปี 
(   )  สมควรเล่ือนและหรือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ไป 
(   )  ยงัไมค่วรเล่ือนและหรือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้  เพราะ................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                   ลงช่ือ                                    ผูป้ระเมิน 
                                                                         (                                    ) 
                                                                   ต  าแหนง่  
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารพิจารณา    
 คะแนนเตม็ 200 คะแนน ผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมิน รอ้ยละ 60 หรือไดค้ะแนน 120 คะแนนขึน้ไป 
คือผา่นการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 

----------------------------- 
1. โรงเรียน……………………………..เทศบาล…………………………..จงัหวดั………………………………… 

2. ต าแหนง่ผูบ้รหิารในปัจจบุนั………………………..ระดบั…………..ต าแหนง่เลขท่ี……………………………… 

3. ต าแหนง่ผูบ้รหิารท่ีขอ……………………………………..ระดบั…………………………………….. 

4. ต าแหนง่ผูช้ว่ยผูบ้รหิารท่ีขอ………………………..ระดบั………………………..จ านวน………………………… 

ต าแหนง่…………………………………….. 

 

 

 
 
 

ให้กรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 
รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 1 
ปริมาณงาน 

1. จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา    เฉล่ีย 

1. จ านวนหอ้งเรียน     
2. จ านวนนกัเรียน     
 
2. ข้อมูลนักเรียนสาขา (ดังนี)้ 
     ช่ือโรงเรียนสาขา……………………………………..ตัง้อยูท่ี่หมูบ่า้น…………………………………….. 
     ต  าบล……………………………………..อ าเภอ…………………………………….. 
     อยูห่า่งจากโรงเรียนหลกั (โรงเรียนแม)่ ……………………………..……………………………………..กิโลเมตร 
     ประกาศจดัตัง้เม่ือ……………………………………..…………………………………….. 
 
ปีการศึกษา    เฉล่ีย 

1. จ านวนหอ้งเรียน     
2. จ านวนนกัเรียน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 

 

จ านวนต าแหน่ง 
ปีการศึกษา 
………………….. 

ปีการศึกษา 
…………….. 

ปีการศึกษา 
………………….. เฉล่ีย 

1. ขา้ราชการครู     
2.  บคุลากรอ่ืน     
รวม     

 

 

บันทกึ  ความเหน็  ข้อสังเกต 
ส าหรับกรรมการ 

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

ลงช่ือ………………………………………   ……………………………………………. 
……………………………………………..   …………………………………………….. 
……………………………………………..   …………………………………………….. 
 
 
 
 



 
ตอนที ่2 คุณภาพของงาน 

 

ใหก้รรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษา  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพของงาน ของสถานศกึษา 
โดยบนัทกึผลการประเมินพรอ้มทัง้บนัทกึสรุปเหตผุล  และหลกัฐานอา้งอิง 

 

คณุภาพการบรหิารสถานศกึษา 
1. การบริหารและการจัดการ 

1.1 การจัดองคก์ารและการบริหารงานของโรงเรียน 
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง………………………       

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

1.2  ธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัตกิารของโรงเรียน 
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง………………………       

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

     1.3  การขาดแคลนครู 
1.3.1 อัตราการขาดแคลนครู 

(1) ปีการศกึษา………….ครู…………ต าแหนง่  นกัเรียน…………..คน ครู : นกัเรียน…………… 
(2) ปีการศกึษา………….ครู…………ต าแหนง่  นกัเรียน…………..คน ครู : นกัเรียน…………… 
(3) ปีการศกึษา………….ครู…………ต าแหนง่  นกัเรียน…………..คน ครู : นกัเรียน…………… 

 
(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม  3 ปีการศกึษายอ้นหลงั  จ  านวนครูใหน้บัรวมผูบ้รหิารและผูช้ว่ยผูบ้รหิาร 

สถานศกึษา  และอตัราจา้งท่ีรบัเงินคา่จา้งจากเงินงบประมาณของทางราชการดว้ย) 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1              2         3 



 
 1.3.2  วิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 

เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
 ……………………………………………………... 
            ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
 

1.3.3  ผลการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       

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

 

1.4  การจัดห้องเรียนและช้ันเรียน 
      1.4.1  ข้อมูล 3 ปีการศึกษาย้อนหลังมีการจัดช้ันเรียนและห้องเรียน ดังนี ้
     (1)  ปีการศกึษา…………..จ านวน……………ระดบั………………ชัน้…………….หอ้ง………….. 
     (2)  ปีการศกึษา…………..จ านวน……………ระดบั………………ชัน้…………….หอ้ง………….. 
     (3)  ปีการศกึษา…………..จ านวน……………ระดบั………………ชัน้…………….หอ้ง………….. 
 
      1.4.2  การจัดห้องเรียนทีเ่อือ้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค ์
    การเรียนการสอนทีก่ าหนด 

   เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง……………………….       
    …………………………………………………  

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

      1.4.3  ผลของการจัดห้องเรียน 
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………       

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

 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1           2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1             2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1           2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1             2         3 



 
1.5  การนิเทศ ก ากับ  ตดิตาม ประเมินและปรับปรุงงานบริหารโรงเรียน 
      1.5.1  แผนการนิเทศ  ก ากับ ตดิตาม 
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
      ……………………………………………………..  
      …………………………………………………….. 
      ……………………………………………………..  

      1.5.2  วิธีการนิเทศ  ก ากับ  ตดิตาม 
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
      ……………………………………………………..  
      …………………………………………………….. 
      ……………………………………………………..  

      1.5.3  ผลการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม 
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
      ……………………………………………………..  
      …………………………………………………… 
      ……………………………………………………..  

1.6  ข้อมูลสารสนเทศ 
      1.6.1  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
      ……………………………………………………..  
      …………………………………………………….. 
      ……………………………………………………  

      1.6.2  การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง  และพัฒนาโรงเรียน 
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
      …………………………………………………..…  
      ……………………………………………………. 
      ……………………………………………………  
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1            2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1           2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 



 

1.6.3 ผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
      ……………………………………………………..  
      …………………………………………………….. 
      ……………………………………………………..  

2.  งานวิชาการ 
     2.1 การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรธรรมนูญโรงเรียนหรือแผน
ยุทธศาสตร ์
          และแผนปฏิบัตกิาร 
          2.1.1  แผนบริหารงานวิชาการ     

      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง……………………       
      ………………………………………………  
      ……………………………………………… 
      ………………………………………………  

          2.1.2 กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ    
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………….       
      ……………………………………………… 
      ……………………………………………… 
      ……………………………………………… 

          2.1.3 ผลการบริหารงานวิชาการ    
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………….       
      ………………………………………………  
      ……………………………………………… 
      ………………………………………………  

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยถอืผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
          2.2.1 การจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้เรียน 

เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
……………………………………………………...  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

          2.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน    
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
……………………………………………………..  
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..  

          2.2.3 ผลการจัดการเรียนการสอน    
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
………………………………………………….…  
……………………………………………………. 
……………………………………………………  
 

2.3 การน าส่ือ  นวัตกรรม และเทคโนโลยมีาใช้ในการเรียนการสอน 
          2.31 การจัดท า  จัดหา  บ ารุงรักษาส่ือ  นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
……………………………………………………...  
……………………………………………………… 
………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

2.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลย ี
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง……………………….       
      …………………………………………………  
      ………………………………………………… 
      …………………………………………………  

          2.3.3 ผลการใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลย ี
      เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง……………………….       
      …………………………………………………  
      ………………………………………………… 
      …………………………………………………  
 

2.4  การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร  แหล่งการเรียนรู้  เพือ่บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน 
          2.4.1 การด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้เพือ่บริการและสนับสนุนการเรียน
การสอน 

เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
………………………………………………………  
……………………………………………………… 
………………………………………………………  
 

          2.4.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้เพือ่บริการและสนับสนุน 
 การเรียนการสอน 

เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
……………………………………………………..  
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..  

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



2.4.3 ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้เพือ่บริการและสนับสนุน 
 การเรียนการสอน 

เหตผุล ……………….…..………………………….       
………………………………………………………  
หลกัฐานอา้งอิง…….………………………………. 
………………………………………………………  
 

2.5  การด าเนินการด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักเรียน                      
เหตผุล ……………….…..…………………………       
………………………………………………………  
หลกัฐานอา้งอิง…….……………………………… 
………………………………………………………  
 

2.6  การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
          2.6.1 การวางแผนการสอนซ่อม/เสริม 

เหตผุล ……………….…..………………………..       
…………………………………………………….  
หลกัฐานอา้งอิง…….……………………………… 
………………………………………………………  
 
2.6.2 การจัดกิจกรรมการสอนซ่อม/เสริม 
เหตผุล ……………….…..…………………………..       
………………………………………………………  
หลกัฐานอา้งอิง…….………………………………… 
…………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1       2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 



 

2.6.3 ผลการซ่อม/เสริม 
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

   2.7  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

3.  งานกิจการนักเรียน 
3.1 การเกณฑแ์ละการรับนักเรียนเข้าเรียน                        
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
…………………………………………………….  
……………………………………………………. 
……………………………………………………  
 
3.2 การให้บริการแก่นักเรียน 

3.2.1 การจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริมแก่นักเรียน 
เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 



3.2.2 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

3.2.3 การแนะแนว และการให้บริการด้านทุนการศึกษา 
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

3.2.4 ความปลอดภัย และการป้องกันส่ิงเสพตดิ 
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

    3.3  การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีด่ ี
3.3.1 กิจกรรมส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 

  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 

3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และศาสนา 
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1       2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1       2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1       2         3 



 

3.3.3 กิจกรรมส่งเสริมชีวิตประชาธิปไตย            
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

3.3.4 กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน          
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

3.3.5 กิจกรรมสหกรณ/์สหการ และหารายได้ระหว่างเรียน 
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

3.3.6 กิจกรรมส่งเสริม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม 
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 

   3.4  การตดิตามนักเรียนทีข่าดแคลน นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา                    
  เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1       2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
4.  งานบุคลากร 
         4.1  การพัฒนาตนเองของผู้บริหาร 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
         4.2 การพัฒนาครู  อาจารย ์ และบุคลากรอื่น 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

         4.3 การสนับสนุนการท างาน และส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

         4.4 การบ ารุงขวัญครู  อาจารย ์ และบุคลากรอื่น 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
         4.5 การส่งเสริมความประพฤต ิระเบียบวินัย และจริยธรรม 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1         2         3 



 
         4.6 การตดิตามประเมินครู อาจารย ์และบุคลากรอื่น 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

5. งานความสัมพันธกั์บชุมชน 
5.1 การให้บริการและให้ความร่วมมือกับชุมชน 

5.1.1 กิจกรรมให้บริการ และให้ความร่วมมือกับชุมชน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
              5.1.2  วิธีการให้บริการ และให้ความร่วมมือกับชุมชน 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  
 

             5.1.3  ผลจากการให้บริการ และให้ความร่วมมือกับชุมชน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
 

5.2 การได้รับบริการ  และความร่วมมือจากชุมชน 
5.2.1 กิจกรรมทีไ่ด้รับบริการ และความร่วมมือจากชุมชน 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
             5.2.2  วิธีการทีไ่ด้รับบริการ และความร่วมมือจากชุมชน 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  
 

             5.2.3  ผลทีไ่ด้รับบริการ และความร่วมมือจากชุมชน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

   6.  งานอาคารสถานที ่และส่ิงแวดล้อม 
         6.1 การใช้ประโยชนอ์าคาร 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

         6.2  การใช้ประโยชนพ์ืน้ทีใ่นบริเวณโรงเรียน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

 
         6.3 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที ่

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

         6.4  จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

         6.5 การรักษาความปลอดภัย 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

7.  งานธุรการ  งานการเงนิและบัญชี  และงานพัสดุ 
         7.1  การบริหารงานธุรการ              

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

         7.2 การบริหารงานการเงนิ และบัญชี 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
         7.3  การบริหารงานพัสดุ                

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

คุณภาพนักเรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1  การด าเนินการวัดผล ประเมินผลของนักเรียนทุกช้ัน ทุกคน 
    เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       

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

 
         1.2  มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย 
การวัดผลของกระทรวงศึกษาธิการ 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
1.3  หลักฐานการวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับการพัฒนา 

การเรียนของนักเรียน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

2.  ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.1  การจัดท าข้อมูลพืน้ฐานด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

2.2  การตดิตาม และให้การสนับสนุนครูในการด าเนินการพัฒนานักเรียน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

2.3 ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

  3.  การได้รับรางวัลด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม  ด้านจริยธรรม 
3.1  รางวัลทีโ่รงเรียนได้รับ                            
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

3.2 รางวัลทีผู้่บริหารโรงเรียนได้รับ                     
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

3.3  รางวัลทีค่รูได้รับ     
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

3.4  รางวัลทีนั่กเรียนได้รับ                               
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

  4. นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  และมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
4.1  การจัดแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และนอกโรงเรียน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

4.2  การจัดแหล่งการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียนได้แสวงหาความรู้ร่วมกัน 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

4.3  ความสามารถของนักเรียนในการน าความรู้ทีไ่ด้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
5.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์

5.1 วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

5.2  การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

5.3  พฤตกิรรมของนักเรียนทีแ่สดงว่ามีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพงึประสงค ์

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

   6.  นักเรียนเหน็คุณค่า อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิใจในความเป็นไทย 
6.1  การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้ดูแลนักเรียนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม 

วฒันธรรม                   
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

6.2  การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน 
ในดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม 

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

6.3  การแสดงออก และผลงานของนักเรียนทีเ่กี่ยวกับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม     

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

   7.  นักเรียนมีจิตส านึกเพือ่ส่วนรวม และอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย 
7.1 การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนเหน็ประโยชน ์ และเสียสละเพือ่ 

สว่นรวม และอนรุกัษภ์มูิปัญญาไทย 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

7.2  การน าภูมิปัญญาท้องถิน่มาสนับสนุนการเรียนการสอน            
          เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

7.3  การแผยแพร่กิจกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับจิตส านึกทีด่ทีางสังคม และ 
ภมูิปัญญาใหก้บัชมุชน       

เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

  8.  นักเรียนรู้จักตนเอง และพึง่พาตนเองได้ และมีบุคลิกภาพทีด่ ี
8.1 โครงการ และกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึง่ตนเองได้ 

และมีบคุลิกภาพท่ีดี 
เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

8.2  การด าเนินกิจกรรมของครู  และนักเรียน                
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

8.3  บุคลิกภาพ และพฤตกิรรมทางสังคมของนักเรียน         
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
9.  นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตด ีปลอดจากส่ิงเสพตดิให้โทษ 

9.1  การจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และการจัดกิจกรรมพัฒนาจิต 
นันทนาการ และส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับครู และนักเรียน 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

9.2  สถติกิารหยุดเรียนของนักเรียนทีม่ีสาเหตุมาจากการลาป่วย  
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

9.3  ผลการจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขการตดิยาเสพตดิในโรงเรียน 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

  10.  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถปีระชาธิปไตย และร่วมพัฒนาสังคม 
10.1 การจัดกิจกรรมสร้างอุดมการณ ์ และพัฒนาพฤตกิรรมประชาธิปไตย 

ส าหรับครู และนักเรียน 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
 
 

10.2  ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้านประชาธิปไตยกับชุมชน  
และหนว่ยงานอ่ืน 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

10.3 ผลการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่บ้าน และชุมชน          
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

  11. นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
11.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับศิลปะ  ดนตรี นันทนาการ และกีฬา 

 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

11.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นันทนาการ และกีฬา 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1       2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 
 
 
 
 
 

11.3 กิจกรรมศิลป ดนตรี นันทนาการและกีฬา ทีป่ระสบความส าเร็จ 
และไดร้บัการยกยอ่ง 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

12. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง และส่วนรวม 
12.1 กิจกรรมส่งเสริมความส าเร็จของนักเรียน                

 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

12.2 การสนับสนุนให้โรงเรียน ครู และนักเรียนไปร่วม และเผยแพร่ 
แสดงผลงานกับหน่วยงานอื่น และสาธารณชน 
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

12.3 การเผยแพร่กิจกรรมทีภ่าคภูมิใจต่าง ๆ ของโรงเรียน   
 เหตุผล / หลักฐานอ้างอิง…………………………..       

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

 
 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

ผลงานท่ีสมควรไดร้บัการยกยอ่งของสถานศกึษา 

1.  โครงการ/โครงงาน 
    เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………………   
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 

2.  โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่นของโรงเรียน ได้รับการยกย่องชมเชย 
    เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………………   
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 

3.  ผลงานเป็นทีย่อมรับท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
    เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………………   
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 

4.  ความก้าวหน้าของบุคลากรในสถานศึกษา 
    เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………………   
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 

5.  บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการยอมรับให้ไปร่วมกิจกรรมทางการศึกษา 
นอกสถานศกึษา 
    เหตผุล / หลกัฐานอา้งอิง…………………………………   
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………. 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 

ผลการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

0         1          2         3 



 

 

ตอนท่ี 3 
สภาพท่ีตัง้ 

 

     ใหก้รรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษารายงานผลการตรวจสอบสภาพท่ีตัง้ของสถานศกึษาวา่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีใด 

โดยท าเครื่องหมาย  ในชอ่ง  หนา้ขอ้นัน้ ๆ 

 1.  อยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลต าบล 

 2.  อยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลเมือง 

 3.  อยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลนคร   และเมืองพทัยา 

 
 

สว่นนีส้  าหรบักรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศกึษาแตล่ะคน 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………….กรรมการ 

(………………………………………………….) 

ต าแหนง่………………………………………….. 

   วนัท่ี………..เดือน………………………..พ.ศ………………… 
 


