


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ทุกสายงาน ทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร 



คํานํา 
 
 กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในบางส่วน เช่น การกําหนด
ตําแหน่ง มาตรฐานตําแหน่ง เป็นต้น ประกอบกับสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ได้ให้ความเห็นในการพิจารณาใน การประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 
4 เมษายน 2556 ว่าการนําหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. มาใช้โดยอนุโลม รวมถึงหลักเกณฑ์ที่
กรุงเทพมหานครกําหนดเองบางหลักเกณฑ์ ในปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการของกรุงเทพมหานคร  จึงควรนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ก.ก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ขึ้นใหม่ ทั้งน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษาร่วมกันสํานักงาน 
ก.ก. จึงดําเนินการจัดทําหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทุกสายงาน ทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เพ่ือแจกจ่ายให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ที่เก่ียวข้องไว้ศึกษาและเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทุกสายงาน ทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงที่จะเป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 

คณะผู้จัดทํา 
กันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
           หน้า 
หลกัเกณฑ์และวิธกีารให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานคร     ๒ 
มีหรือเลื่อนวทิยฐานะ (ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2557 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2557) 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
     -  แบบคําร้องขอรับการประเมิน (วก. 1)        ๘ 
     -  แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (วก. 2)     ๙ 
     -  แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (วก. 3) (3/1)      ๑๒ 
        สายงานการบริหารสถานศึกษาและสายงานการนิเทศการศึกษา 
     -  แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (วก. 3) (3/2)      ๑๖ 
        สายงานการสอน 
     -  แบบรายงานผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ (วก. 4)      2๐ 
        สายงานการบริหารสถานศึกษา 
      - แบบรายงานผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ (วก. 5)      ๒๒ 
        สายงานการนิเทศการศึกษา 
     -  แบบรายงานผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ (วก. 6)      ๒๔ 
        สายงานการสอน 
     -  แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ (ทกุตําแหน่ง) (วก. 7) (7/1)   ๒๖ 
        สําหรับกรรมการประเมิน 
     -  แบบรายงานผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (วก.7) (7/2)    ๒๗ 
        สําหรับกรรมการประเมิน (ทกุตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะยกเว้นวิทยฐานะชํานาญการ) 
     -  แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ (วก. 8) (8/1)    ๒๘ 
        วิทยฐานะชํานาญการ (ทุกตําแหน่ง) สําหรับรายงาน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูฯ 
     -  แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ (วก. 8) (8/2)    ๒๙ 
        ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (ทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะยกเว้นวิทยฐานะชํานาญการ) 
        สําหรับรายงาน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูฯ 
     -  แบบรายงานสรุปผลการประเมิน (วก. 9)        3๐ 
        (ทกุตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะยกเว้นวิทยฐานะชํานาญการ)  
        สําหรับสํานักการศึกษาเสนอสํานักงาน ก.ก.  
     -  แบบสรปุผลการประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน (วก. 10) (10/1)    3๑ 
        ทุกวิทยฐานะยกเว้นวิทยฐานะชํานาญการ (สําหรับคณะกรรมการประเมิน) 
        สายงานการสอนและสายงานการบริหารสถานศึกษา 
     -  แบบสรปุผลการประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน (วก. 10) (10/2)    ๓๒ 
        ทุกวิทยฐานะยกเว้นวิทยฐานะชํานาญการ (สําหรับคณะกรรมการประเมิน) 
        สายงานการนิเทศการศึกษา 
 



สารบญั (ต่อ) 
 
           หน้า 
ภาคผนวก 
     -  คูม่ือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการบริหารสถานศึกษา  3๔ 
     -  คูม่ือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการนิเทศการศึกษา   3๗ 
     -  คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน    3๙ 
     -  คู่มือการประเมินผลงานทางวิชาการ        ๔๑ 
     -  มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ    ๔๖ 
        ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
        (ก.ก. กาํหนดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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แบบฟอร์มต่าง ๆ
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วก. 1 
แบบคําร้องขอรบัการประเมิน 

เพื่อขอมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
สายงาน    วิทยฐานะ     

-------------------------. 
1.  ข้อมูลปัจจุบนัของผู้ขอรบัการประเมิน 
 ช่ือ – สกุล     อายุ  ปี อายุราชการ  ปี 
 คุณวุฒิสูงสุด    วิชาเอก                      . 
 ตําแหน่ง              ตําแหน่งเลขที่    สถานศึกษา               .          
 สังกัด             
 รับเงินเดือนอันดับ คศ.    ขั้น     บาท 
 

2.  การรบัราชการ 
 2.1  เริม่รับราชการในตําแหน่ง   เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.        .            
        รับราชการในตําแหน่งและสถานศึกษาปัจจุบัน  เมื่อวันที่        เดือน                พ.ศ.          . 

2.2  ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน  เมื่อวันที่        เดือน                    พ.ศ.          .  
        ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะปัจจุบัน    เมื่อวันที่        เดือน                    พ.ศ.          . 
 2.3  เคยขอมหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่        เดือน           พ.ศ.      . 
 2.4  ข้าพเจ้ามีภาระงาน ดังนี ้             .           
                         . 
        ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง เป็นความจริง ข้าพเจ้าทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ขอมีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครแล้ว และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว 
 

     (ลงช่ือ)     ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                           (     ) 
     ตําแหน่ง                                          . 
     วันที่           เดือน                  พ.ศ.       . 
 

การตรวจสอบและรบัรองของผูบ้ังคบับญัชาชั้นตน้ 
 ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง เป็นความจริง และผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วน 
 

 (ลงช่ือ)       
                 (                                            ) 

ตําแหน่ง                                       
วันที่           เดือน                      พ.ศ.             

 

การตรวจสอบคณุสมบตัิของสํานักการศกึษา / สํานกัพฒันาสังคม 
 ได้ตรวจสอบแล้ว 
    มีคุณสมบัติตามที่ ก.ก. กําหนด 
    ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)............................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ         (ลงช่ือ)                     
       (                                 )                                         (.......................................................) 
ตําแหน่ง...........................................                                 ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา/สํานักพัฒนาสังคม 
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ...........                                         (หรือผู้ได้รบัมอบหมาย)    

                                       วันที่        เดือน                พ.ศ.        
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วก. 2 

แบบประเมนิวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
เพื่อขอมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

ข้อมูลปัจจบุนัของผู้ขอรบัการประเมนิ 
 ช่ือ – สกุล           
 ตําแหน่งปัจจุบัน     ครู      รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
       ศึกษานิเทศก ์     ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน     ชํานาญการ (เฉพาะสายงานการสอน)    ชํานาญการพิเศษ 
         เชี่ยวชาญ                     เชี่ยวชาญพิเศษ 
 ช่ือสถานศึกษา      สํานักงานเขต    
 กอง/สว่นราชการ     สํานัก      
 

คําชีแ้จง 
 1.  แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือสําหรับกรรมการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการประเมินให้ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มหีรอืเลื่อนวิทยฐานะ  แบบประเมินมี 5 ตอน แต่ละตอนเป็นข้อความ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขอรบัการประเมิน ประกอบการประเมินค่า 4 ระดับ ในการประเมินขอให้กรรมการพิจารณาว่า 
แต่ละข้อความที่กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขอรับการประเมินตรงกับความเป็นจริงเพียงใด แล้วเขียนเครื่องหมาย 
  ลงในชอ่งของระดับการปฏิบัติ  
 2.  เกณฑ์มาตรประเมินค่ากําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 

4 = มีการปฏิบัติมากที่สุด หมายถึง  ความประพฤติและการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีใน
เรื่องนั้น ๆ อยา่งสม่ําเสมอ เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้มากที่สุด หรือต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  3 = มีการปฏิบัติมาก  หมายถึง  ความประพฤติและการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีใน
      เรื่องนั้น ๆ อยา่งสม่ําเสมอ เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดี
      ได้มาก หรือต้ังแต่ร้อยละ 80 - 89  

2 = มีการปฏิบัติปานกลาง หมายถึง  ความประพฤติและการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีใน
เรื่องนั้น ๆ อยา่งสม่ําเสมอ เป็นที่ยอมรับ พอสมควร หรอืต้ังแต่
ร้อยละ 70 - 79  

1 = มีการปฏิบัติค่อนข้างน้อย หมายถึง  ความประพฤติและการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีใน
เรื่องนั้น ๆ เป็นบางครั้งบางคราว หรือต้ังแต่ร้อยละ 60- 69  
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- 2 - 

ระดบัการปฏบิตั ิรายการประเมิน 4 3 2 1 
ตอนที่ 1  พฤตกิรรมการรกัษาวินัย 

1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม 
รักษาประโยชน์ของราชการอย่างเคร่งครัด 

    

2.  ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร และถือประโยชน์สุขของผู้เรียน 

    

3. ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการอย่างไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 

    

4.  ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา  อุทิศเวลาของตนให้ราชการและผู้เรียน 
ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 

    

5. รักษาชื่อเสียงของตน และรกัษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
ของตน มิให้เสือ่มเสีย 

    

ตอนที่ 2  ประพฤตติน ปฏบิตังิานเปน็แบบอย่างทีด่ ี
1. หลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ผู้เรียน     
2. ครองตนได้เหมาะสม ตามหลักศาสนาท่ีนับถือ     
3. ครองคนได้ดี ตามหลักศาสนาที่นับถือ     
4. ครองงานได้ดีมาก ตามหลักศาสนาที่นับถอื     
5.  มีความกตัญญกูตเวที รู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณคนอื่น หรือสิ่งอื่น 

ที่มีบุญคณุ 
    

ตอนที่ 3  ดาํรงชีวิตอย่างเหมาะสม 
1. การดํารงชีวิต ยึดมั่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
2. มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ การทํางาน จิตใจ และบคุลิกภาพ     
3. ให้การยอมรับนับถือผู้อ่ืน อํานวยความสะดวกผู้อ่ืนและใหค้วามร่วมมือ 

ในการทํางานและส่วนตัว  
    

4. รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งส่วนตัว การงานและ
สถานที่อย่างสม่ําเสมอ 

    

5. ปฏิบัติตนเป็นที่รักนับถือของเพื่อนร่วมงาน ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี  
เป็นคนพูดดี ทําดี ไม่มีหนี้สินรุงรังเกินฐานะ รู้คุณค่าของเวลา และใช้เวลา
เป็นประโยชน์ 
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ระดบัการปฏบิตั ิ รายการประเมิน 4 3 2 1 
ตอนที่ 4  ความรักและศรทัธาในวิชาชพี 

1. มีอุดมการณ์ความเป็นครู ทํางานเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง     
2. มีจิตวิญญาณความเป็นครู และพึงพอใจในวิชาชีพทางการศึกษา     
3. ยกย่องให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพและร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค ์
    

4. ต้ังใจ ทุ่มเท ชีวิตจิตใจ ให้กับงานการศึกษา     
5. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ     

ตอนที่ 5  ความรบัผดิชอบในวิชาชพี 
1. มุ่งมั่นต้ังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร ละเอียดรอบคอบ 

ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 
    

2. มีความพยายามอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความสําเร็จในการงาน บากบ่ัน 
พยายามอดทน ขยัน ไมท่้อถอยในการทําหน้าที่ 

    

3. มีความรักและเมตตาศิษย์ ต้ังใจจริงในการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมทักษะ 
และนิสัยที่ดีงาม 

    

4. ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เรียน เพื่อนครู สถานศึกษา และชุมชน     
5. พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง     

             
 ผลการประเมนิ คะแนนเต็ม  100   คะแนน  คะแนนที่ได้                คะแนน 
 
 

ลงช่ือ     ผู้ประเมิน 
            (                       ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
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วก. 3 
(3/1) 

แบบประเมนิคณุภาพการปฏบิตัิงาน 
เพื่อขอมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สายงานการบริหารสถานศกึษาและสายงานการนเิทศการศกึษา 
--------------------------- 

ข้อมูลปัจจบุนัของผู้ขอรบัการประเมนิ 
 ช่ือ – สกุล           
 ตําแหน่งปัจจุบัน     รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
       ศึกษานิเทศก ์    วิทยฐานะ       
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน     
  ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ    รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
  ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ    รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
  ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ       ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
 ช่ือสถานศึกษา      สํานักงานเขต    
 กอง/สว่นราชการ     สํานัก      
 

คําชีแ้จง 
 1.  กรรมการผู้ประเมิน ต้องตรวจสอบข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานทีแ่สดงถึงร่องรอยความมีคุณภาพ ผนวก
กับการสังเกต หรือสอบถามขอ้มูลจากผู้บังคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้รับบริการ ก่อนตัดสินให้คะแนนคุณภาพใน
แต่ละรายการ  
 2.  เกณฑ์มาตรประเมินค่ากําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 

5 = ดีที่สุด  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดย่ิง มีลกัษณะหลากหลาย หรือสะทอ้น
 คุณภาพในระดบัเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง บรรลผุลสมัฤทธิ์เกือบทุกครั้ง
 หรือร้อยละ 90 ขึ้นไปของเป้าหมาย งานมีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ  
 และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ  

  อย่างชัดเจนที่สุด 
4 = ดีมาก  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดย่ิง มีลกัษณะหลากหลาย หรือสะทอ้น

 คุณภาพในระดบัเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง บรรลผุลสมัฤทธิ์  
 ต้ังแต่ร้อยละ 80-89 ของเป้าหมาย งานมีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ     
 และเป็นแบบอย่างได้ โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ  
 อย่างชัดเจนมาก  

  3 = ดี   หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัด มีลักษณะค่อนข้างหลากหลาย หรือ
     สะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับเป็นสว่นใหญ่ บรรลผุลสมัฤทธ์ิ  
     ร้อยละ 70-79 ของเป้าหมาย งานมีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ 
     ค่อนข้างมาก โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ สอดคล้องกัน
     อย่างชัดเจน 
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  2 = พอใช้  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควร มีลักษณะค่อนข้าง 
     หลากหลายสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับปานกลาง หรือบรรลุ
     ผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ 60-69 ของเป้าหมาย โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพ 
     บ้างพอสมควร 
  1 = ควรปรับปรุง หมายถึง ไม่ค่อยปรากฏคุณลักษณะ หรือปรากฏพฤติกรรมบ่งช้ีไม่ชัดเจน 
     หรือเกิดขึ้นน้อย หรือบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
     ที่กําหนด 
 3.  การตัดสินให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน ใหท้ําเครื่องหมาย  แสดงระดับมาตรประเมินค่า  
ตามคําตัดสินของกรรมการแต่ละท่าน 
 4.  การประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้ยึดหลักสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาํสายงานดังนี้ 
  ข้อ 1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อ 2  การบรกิารทีด่ ี: ความต้ังใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
  ข้อ 3  การพฒันาตนเอง : การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ  
ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  ข้อ 4  การทาํงานเปน็ทีม : การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอื สนับสนุน เสริมแรง ให้กําลังใจแก่เพื่อน 
ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรอืแสดงบทบาทผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อ 5  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ : ความสามารถในการทําความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยก
ประเด็นเป็นส่วนย่อย ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กําหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทําอย่างเป็นระบบ  
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะหอ์งค์กรหรืองานในภาพรวมและดําเนนิการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
  ข้อ 6  การสื่อสารและจูงใจ : ความสามารถในการพูด เขยีน สื่อสาร โต้ตอบ ในโอกาสและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูง โน้มน้าวให้ผู้อ่ืน เห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของ 
การสื่อสาร 
  ข้อ 7  การพฒันาศักยภาพบคุลากร : ความสามารถในการให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วย
แก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวขอ้ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 
  ข้อ 8  การมีวิสัยทัศน์ : ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ ทศิทาง หรือแนวทางการพัฒนา
องค์กรที่เป็นรูปธรรม เป็นทีย่อมรับ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางาน 
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บนัทกึการประเมินคณุภาพการปฏบิตังิาน 
 

ระดบัการประเมิน รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ข้อ 1  การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

1.1 คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์      
1.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนํานวัตกรรม/ทางเลือกใหม ่ๆ มาใช้เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงาน 
     

1.3 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง      
ข้อ 2 การบรกิารทีด่ ี
      2.1 การปรับปรุงระบบบริการ      

2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง      
ข้อ 3 การพฒันาตนเอง 

3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา 
หรอืวิธีการอ่ืน ๆ  

     

3.2 การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ      
ข้อ 4 การทํางานเปน็ทีม 

4.1 การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน      
4.2 การแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม      
4.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุม่คนที่หลากหลาย      

ข้อ 5 การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
5.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของงานและเสนอทางเลือก

หรอืแนวทาง ป้องกัน แก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ 
     

5.2 ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ      
ข้อ 6 การสื่อสารและจูงใจ 

6.1 ความสามารถในการพูดและเขียนในโอกาสต่าง ๆ      
6.2 ความสามารถในการสื่อสารผา่นสื่อเทคโนโลยี      
6.3 ความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม  

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 
     

ข้อ 7 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
7.1 การให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยแก้ปัญหาแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง      
7.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร      

ข้อ 8 การมีวิสัยทัศน ์
8.1 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร      
8.2 ความทันสมัยและสร้างสรรคข์องวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนางานและ

ความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่สังกัด 
     

8.3 ความเป็นรูปธรรมความเป็นไปได้หรือโอกาสความสําเร็จตามวิสัยทัศน ์      
 
 ผลการประเมนิ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  คะแนนที่ได้                คะแนน 
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บนัทกึข้อสังเกตเกี่ยวกบัจดุเดน่ จุดทีค่วรพฒันา และขอ้คิดเหน็ 
 
1.  จุดเด่น 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
2.  จุดทีค่วรพฒันา 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
3.  ข้อคดิเหน็ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ     ผู้ประเมิน 
            (                       ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
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วก. 3 
(3/2) 

แบบประเมนิคณุภาพการปฏบิตัิงาน 
เพื่อขอมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สายงานการสอน 
--------------------------- 

ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
 ช่ือ – สกุล           
 ตําแหน่ง      ครู        วิทยฐานะ           
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน     ครูชํานาญการ     ครูชํานาญการพิเศษ 
         ครูเชี่ยวชาญ     ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ช่ือสถานศึกษา      สํานักงานเขต    
 กอง/สว่นราชการ     สํานัก      
 

คําชีแ้จง 
 1.  กรรมการผู้ประเมิน ต้องตรวจสอบข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานทีแ่สดงถึงร่องรอยความมีคุณภาพ ผนวก
กับการสังเกต หรือสอบถามขอ้มูลจากผู้บังคบับัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้รับบริการ ก่อนตัดสินให้คะแนนคุณภาพใน
แต่ละรายการ  
 2.  เกณฑ์มาตรประเมินค่ากําหนดความหมายคะแนน ดังนี้ 

5 = ดีที่สุด  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดย่ิง มีลกัษณะหลากหลาย หรือสะทอ้น
 คุณภาพในระดบัเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง บรรลผุลสมัฤทธิ์เกือบทุกครั้ง
 หรือร้อยละ 90 ขึ้นไปของเป้าหมาย งานมีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ  
 และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ  

  อย่างชัดเจนที่สุด 
4 = ดีมาก  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดย่ิง มีลกัษณะหลากหลาย หรือสะทอ้น

 คุณภาพในระดบัเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง บรรลผุลสมัฤทธิ์  
 ต้ังแต่ร้อยละ 80-89 ของเป้าหมาย งานมีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ 
 และเป็นแบบอย่างได้ โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ  
 อย่างชัดเจนมาก  

  3 = ดี   หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัด มีลักษณะค่อนข้างหลากหลาย หรือ
     สะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับเป็นสว่นใหญ่ บรรลผุลสมัฤทธ์ิ  
     ร้อยละ 70-79 ของเป้าหมาย งานมีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ 
     ค่อนข้างมาก โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ สอดคล้องกัน
     อย่างชัดเจน 
  2 = พอใช้  หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควร มีลักษณะค่อนข้าง 
     หลากหลายสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับปานกลาง หรือบรรลุ
     ผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ 60-69 ของเป้าหมาย โดยปรากฏร่องรอยคุณภาพ 
     บ้างพอสมควร 
  1 = ควรปรับปรุง หมายถึง ไม่ค่อยปรากฏคุณลักษณะ หรือปรากฏพฤติกรรมบ่งช้ีไม่ชัดเจน 
     หรือเกิดขึ้นน้อย หรือบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
     ที่กําหนด 
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 3.  การตัดสินให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน ใหท้ําเครื่องหมาย  แสดงระดับมาตรประเมินค่า  
ตามคําตัดสินของกรรมการแต่ละท่าน 
 4.  การประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้ยึดหลักสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาํสายงานดังนี้ 
  ข้อ 1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อ 2  การบรกิารทีด่ ี: ความต้ังใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
  ข้อ 3  การพฒันาตนเอง : การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ  
ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  ข้อ 4  การทาํงานเปน็ทีม : การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอื สนับสนุน เสริมแรง ให้กําลังใจแก่เพื่อน 
ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรอืแสดงบทบาทผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อ 5  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ : ความสามารถในการทําความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยก
ประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กําหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จดัทําอย่างเป็นระบบ   
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

ข้อ 6  การออกแบบการเรียนรู้ : ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู้ การนําผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้  
  ข้อ 7  การพฒันาผู้เรยีน : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แกผู่้เรียน การพัฒนาทักษะ ชีวิต 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมใิจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน 
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ข้อ 8  การบรหิารจดัการชั้นเรียน  : การจัดบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน การจัดทําข้อมูล
สารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา การกํากับ ดูแลช้ันเรยีน/ประจําวิชา 
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บนัทกึการประเมินคณุภาพการปฏบิตังิาน 
 

ระดบัการประเมิน รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ข้อ 1  การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

1.1 คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์      
1.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนํานวัตกรรม/ทางเลือกใหม ่ๆ มาใช้เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงาน 
     

1.3 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง      
ข้อ 2 การบรกิารทีด่ ี
      2.1 การปรับปรุงระบบบริการ      

2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง      
ข้อ 3 การพฒันาตนเอง 

3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา 
หรอืวิธีการอ่ืน ๆ  

     

3.2 การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ      
ข้อ 4 การทํางานเปน็ทีม 

4.1 การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน      
4.2 การแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม      
4.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุม่คนที่หลากหลาย      

ข้อ 5 การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
5.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของงานและเสนอทางเลือก

หรอืแนวทาง ป้องกัน แก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ 
     

5.2 ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ      
ข้อ 6 การออกแบบการเรยีนรู ้

6.1 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้      
6.2 ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้      

ข้อ 7 การพฒันาผู้เรียน 
7.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผูเ้รียน      
7.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน      
7.3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมใิจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน      

ข้อ 8 การบรหิารจดัการชั้นเรียน 
8.1 การจัดบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน      
8.2 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา      
8.3 การกํากับ ดูแล ช้ันเรียนประจําวิชา      

 
 ผลการประเมนิ คะแนนเต็ม  100  คะแนน  คะแนนที่ได้                คะแนน 
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บนัทกึข้อสังเกตเกี่ยวกบัจดุเดน่ จุดทีค่วรพฒันา และขอ้คิดเหน็ 
 
1.  จุดเด่น 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
2.  จุดทีค่วรพฒันา 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
3.  ขอ้คดิเหน็ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ     ผู้ประเมิน 
            (                       ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
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วก. 4 
 
 

แบบรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่
เพื่อขอมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  

สายงานการบริหารสถานศกึษา 
------------------------------ 

 
1.  ข้อมูลปัจจุบนัของผู้ขอรบัการประเมิน 
 ช่ือ – สกุล     อายุ  ปี อายุราชการ  ปี 
 คุณวุฒิสูงสุด        วิชาเอก      
 จากสถาบันการศึกษา          
 ตําแหน่ง      ตําแหน่งเลขที่      
 สถานศึกษา     สังกัด                       
 วิทยฐานะ      รับเงินเดือนอันดับ คศ.      ขั้น             บาท 
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน         
 
2.  การปฏบิตัิงานในปปีจัจุบนั ขณะที่เสนอรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่ (ระบรุายการทีป่ฏบิตัจิริง) 
 ภาระงานในความรบัผดิชอบ 
 1)  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
 
3.  การรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่ ย้อนหลงั 2 ป ี
 ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งและสถานศึกษานั้นย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน  
นับถึงวันยื่นคําร้อง จํานวน 4 ชุดโดยให้รายงานการปฏิบัติงานจริงเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ตามประเด็นที่
กําหนดให้ 
  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ให้จัดพิมพ์ 20 – 30 หน้า  และภาคผนวกเอกสาร หรือ
ภาพประกอบให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  10 – 20 หน้า 
  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้จัดพิมพ์ 40 – 50 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือภาพประกอบ 
ให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  20 – 30 หน้า 

 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้จัดพิมพ์ 60 – 70 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือ
ภาพประกอบให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  30 – 40 หน้า 
 3.1  ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่ง (ให้รายงานผลงานตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 10 รายการ โดยรายงานว่าแต่ละรายการ ทําอย่างไร และผลเป็นอย่างไร) 
 3.2  ผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (ใหร้ายงานผลงานตามคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะ ทุกรายการ โดยรายงานว่ามีความรู้ความ
เข้าใจอะไร มีความสามารถเรื่องใด และมีทกัษะด้านใดบ้าง และบอกผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการ) 
 3.3  ผลงานตามโครงการที่ดําเนินงานในสถานศึกษาหรืองานที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 โครงการที่สําคัญ 
(ให้รายงานว่ามีโครงการใด ทําอะไร ทําอย่างไร และผลทีเ่กิดขึ้นเป็นอย่างไร) 
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 3.4  ผลงานทีเ่กิดกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 ข้อ 1  ให้รายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลการเรียน หรือด้านการเตรียมความพร้อม  
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น หรอือ่านคล่อง เขียนคลอ่ง จับใจความได้ คิดเลขเป็นและสามารถคดิ
วิเคราะห์ได้ เหมาะสมกับช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละเท่าไรของจํานวนนักเรียนทั้งหมดแยกเป็นรายชั้นเรียน 
         ข้อ 2  ให้รายงานผลสมัฤทธ์ิของกลุ่มสาระวิชา  ทีข่อรับการประเมินผ่านเกณฑท์ี่สถานศึกษา
กําหนด คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
 3.5  ผลงานทีเ่กิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ให้รายงาน
ผลงานตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 รายการ  โดยรายงานว่าผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนแต่ละรายการว่าเป็นอย่างไร) 
 
4.  ผลงานวชิาการทีเ่สนอขอรบัการประเมิน 
 (ให้ระบุช่ือผลงาน)         
            
            
             
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถกูต้อง และเป็นความจริง 
 
     (ลงช่ือ)     ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                           (     ) 
     ตําแหน่ง                                          . 
     วันที่           เดือน                  พ.ศ.       . 
  
การตรวจสอบและรบัรองของผูบ้ังคบับญัชาชั้นตน้ 
 

 ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ)       
                 (                                                     ) 

ตําแหน่ง                                       
วันที่           เดือน                      พ.ศ.            

 
 
* ข้อควรระวัง  การรายงานเท็จเป็นความผดิทางวินัย * 
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วก. 5 
 
 

แบบรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่
เพื่อขอมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  

สายงานการนเิทศการศกึษา 
--------------------------- 

1.  ข้อมูลปัจจุบนัของผู้ขอรบัการประเมิน 
 ช่ือ – สกุล     อายุ  ปี อายุราชการ  ปี 
 คุณวุฒิสูงสุด        วิชาเอก      
 จากสถาบันการศึกษา          
 ตําแหน่ง      ตําแหน่งเลขที่      
 สถานศึกษา     สังกัด                       
 วิทยฐานะ      รับเงินเดือนอันดับ คศ.      ขั้น             บาท 
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน         
 
2.  การปฏบิตัิงานในปทีีข่อรบัการประเมิน (ระบุรายการทีป่ฏบิตัจิริง) 
 ภาระงานในความรบัผดิชอบ 
 1)  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
 
3.  การรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน  
นับถึงวันยื่นคําขอ  จํานวน 4 ชุดโดยให้รายงานการปฏิบัติงานจริงเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ตามประเด็นที่
กําหนดให้ 
  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ให้จัดพิมพ์ 20 – 30 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือ
ภาพประกอบให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  10 – 20 หน้า 
  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้จัดพิมพ์ 40 – 50 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือภาพประกอบให้
บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  20 – 30 หน้า 

 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้จัดพิมพ์ 60 – 70 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือ
ภาพประกอบให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  30 – 40 หน้า 
 3.1  ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่ง (ให้รายงานผลงานตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 10 รายการ โดยรายงานว่าแต่ละรายการ ทําอย่างไร และผลเป็นอย่างไร) 
 3.2  ผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (ใหร้ายงานผลงานตามคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะ ทุกรายการ โดยรายงานว่ามีความรู้ความ
เข้าใจอะไร มีความสามารถเรื่องใด และมีทกัษะด้านใดบ้าง และบอกผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการ) 
 3.3  ผลงานตามโครงการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ดําเนินงานในสถานศึกษาหรืองานที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 5 โครงการที่สําคัญ (ให้รายงานว่ามีโครงการใด มีวัตถุประสงค์อะไร กิจกรรมทําอะไร  
ทําอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร) 
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 3.4  ผลงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา และผลงานด้านวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อครู 
สถานศึกษา (ให้รายงานว่าได้ทําอะไร ที่ไหน ทําอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร) 
 3.5  ผลงานทีเ่กิดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในสว่นที่รับผิดชอบ  
(ให้รายงานว่าได้ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลที่เกิดกับข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
มีอะไรบ้าง) 
 
4.  ผลงานวชิาการทีเ่สนอขอรบัการประเมิน 
 (ให้ระบุช่ือผลงาน)         
            
            
             
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถกูต้อง และเป็นความจริง 
 
     (ลงช่ือ)     ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                           (     ) 
     ตําแหน่ง                                          . 
     วันที่           เดือน                  พ.ศ.       . 
 
การตรวจสอบและรบัรองของผูบ้ังคบับญัชาชั้นตน้ 
 

 ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ)       
                 (                                                     ) 

ตําแหน่ง                                       
วันที่           เดือน                      พ.ศ.      

 
 
* ข้อควรระวัง  การรายงานเท็จเป็นความผดิทางวินัย * 
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วก. 6 
 
 

แบบรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่
เพื่อขอมหีรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  

สายงานการสอน 
--------------------------- 

1.  ข้อมูลปัจจุบนัของผู้ขอรบัการประเมิน 
 ช่ือ – สกุล     อายุ  ปี อายุราชการ  ปี 
 คุณวุฒิสูงสุด        วิชาเอก      
 จากสถาบันการศึกษา          
 ตําแหน่ง      ตําแหน่งเลขที่      
 สถานศึกษา     สังกัด                       
 วิทยฐานะ      รับเงินเดือนอันดับ คศ.    ขั้น  บาท 
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน         
 

2.  การปฏบิตัิงานในปทีีข่อรบัการประเมิน  
 ระบุภาระงานในความรับผิดชอบปัจจุบันที่ปฏิบัติจริง      
            
                                                                                     
 

3.  การรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน  นับถึงวันยื่นคําขอ  จํานวน 4 ชุด
โดยให้รายงานการปฏิบัติงานจริงเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ตามประเด็นที่กําหนดให ้
  วิทยฐานะชํานาญการ  ให้จัดพิมพ์ 5 – 10 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือภาพประกอบให้
บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  1 – 5 หน้า 
  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ให้จัดพิมพ์ 20 – 30 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือ
ภาพประกอบให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  10 – 20 หน้า 
  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้จัดพิมพ์ 40 – 50 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือภาพประกอบ 
ให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  20 – 30 หน้า 

 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้จัดพิมพ์ 60 – 70 หน้า  และภาคผนวกเอกสารหรือ
ภาพประกอบให้บอกด้วยว่าเป็นผลงานประกอบรายงานในข้อใด  30 – 40 หน้า 
 3.1  ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่ง (ให้รายงานผลงานตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ 10 รายการ โดยรายงานว่าแต่ละรายการ ทําอย่างไร และแสดงผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการ) 
 3.2  ผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (ใหร้ายงานผลงานตามคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะ ทุกรายการ โดยรายงานว่ามีความรู้ความ
เข้าใจอะไร มีความสามารถเรื่องใด และมีทกัษะด้านใดบ้าง และบอกผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการ) 
 3.3  ผลงานตามโครงการที่ดําเนินงานในสถานศึกษาที่ผู้รายงานรับผิดชอบ โดยเป็นเจ้าของโครงการ
หรอืร่วมรับผิดชอบ จํานวน 5 โครงการที่สําคัญ (ให้รายงานว่ามีโครงการใด มีวัตถุประสงค์อะไร กิจกรรมทํา
อะไร ทําอย่างไร และผลที่เกดิขึ้นเป็นอย่างไร) 
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 3.4  ผลงานทีเ่กิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ให้รายงาน
ผลงานตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 รายการ  โดยรายงานว่าผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนที่สอนแต่ละรายการว่าเป็นอย่างไร) 
 3.5  ผลงานทีเ่กิดกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 ข้อ 1  ให้รายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านการเตรียมความพร้อม  ด้านผลสัมฤทธ์ิการเรียน  
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น หรอือ่านคล่อง เขียนคลอ่ง จับใจความได้ คิดเลขเป็นและสามารถคดิ
วิเคราะห์ได้เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละเท่าไรของจํานวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด 
 ข้อ 2  ให้รายงานผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระวิชา ให้รายงานความพร้อมของนักเรียนช้ันก่อน
ประถมศึกษาหรือรายงานผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระวิชา ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษา
กําหนด คิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนที่สอนทั้งหมด 
หมายเหตุ  *  ให้สถานศึกษาตั้งกรรมการในสถานศึกษาที่เห็นสมควร จํานวน 3 คน  ตรวจประเมินสภาพจริง 
และความถูกต้อง ของการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ 
 

4.  ผลงานวชิาการทีเ่สนอขอรบัการประเมิน 
 (ให้ระบุช่ือผลงาน)         
             
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถกูต้อง และเป็นความจริง 
 
     (ลงช่ือ)     ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                           (     ) 
     ตําแหน่ง                                          . 
     วันที่           เดือน                  พ.ศ.       . 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
 ได้ตรวจสอบข้อมูลและสภาพความจริงแลว้ รับรองว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง 
 

    ลงช่ือ)                     กรรมการ        ลงช่ือ)         กรรมการ 
(                                        )       (                                     ) 

 

       (ลงช่ือ)                                    ประธานกรรมการ 
    (                                               ) 

                                      วันที่           เดือน                  พ.ศ.                  
  

การตรวจสอบและรบัรองของผูบ้ังคบับญัชาชั้นตน้ 
 ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง 
 
 

(ลงช่ือ)       
                 (                                                     ) 

ตําแหน่ง                                       
วันที่           เดือน                      พ.ศ.    
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               (7/1) 
วก.7 

แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ  (ทกุตําแหน่ง) 
สําหรบักรรมการประเมนิ 

-------------------------. 
 

1.  ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                             
  ตําแหน่ง      ครู    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา    ศึกษานิเทศก์ 
  สถานศึกษา        สํานักงานเขต            
  กอง/สว่นราชการ     สํานัก      
 

2.  ผลการประเมินทัง้ 3 ด้าน 
 

   รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 
1.  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2.  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  
3.  ด้านผลการปฏิบัติงาน 200  

 

3.  ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการผูป้ระเมิน 
  จุดเด่น                                                                              
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
  จุดที่ควรพัฒนา                                                                               
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                    
 
 
 

ลงช่ือ                กรรมการผู้ประเมิน 
              (                              ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
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               (7/2) 
วก.7 

แบบรายงานผลการประเมินด้านที่ 1  และดา้นที่ 2  สําหรบักรรมการประเมนิ 
(ทกุตําแหน่ง ทกุวิทยฐานะยกเวน้วทิยฐานะชาํนาญการ) 

 

-------------------------. 
 

1.  ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                                   
  ตําแหน่ง      ครู    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา    ศึกษานิเทศก์ 
  วิทยฐานะ             วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน                    
  สถานศึกษา                         สํานักงานเขต                   
  กอง/ส่วนราชการ                    สํานัก                                     
 

2.  ผลการประเมินดา้นที่ 1  และดา้นที่ 2 
 

   รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั 
1.  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2.  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

 

3.  ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการผูป้ระเมิน 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                   
   
 
 
     

ลงช่ือ                กรรมการผู้ประเมิน 
              (                              ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
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               (8/1) 
วก.8 

แบบรายงานสรปุผลการประเมินของคณะกรรมการ 
วิทยฐานะชํานาญการ  (ทกุตําแหน่ง) 

สําหรบัรายงาน อ.ก.ก. สามญัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
------------------------. 

 

1.  ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                           
  ตําแหน่ง      ครู    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา    ศึกษานิเทศก์ 
  สถานศึกษา                                               สํานักงานเขต                                             
  กอง/สว่นราชการ                                    สํานัก                                                                      
 

2.  ผลการประเมินทัง้ 3 ด้าน 
 

 
รายการ 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ 
ผ่านเฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 3 

 
เฉลี่ย 

1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 70     

2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 70     
3. ด้านผลการปฏิบัติหน้าที่ 200 70     

 

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ     ผ่านเกณฑ ์   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
3.  ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการผูป้ระเมิน 
  จุดเด่น                                                                              
                                                                                 
                                                                                    
  จุดที่ควรพัฒนา                                                                                       
                                                                             
                                                                                    
 
 
 
 (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ                      กรรมการ                         กรรมการ 
       (               )                     (                    )           (                ) 
       วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
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               (8/2) 
วก.8 

แบบรายงานสรปุผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ด้านที่ 1  และดา้นที่ 2  (ทกุตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะยกเว้นวทิยฐานะชํานาญการ) 

สําหรบัรายงาน อ.ก.ก. สามญัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
------------------------. 

 

1.  ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                            
  ตําแหน่ง      ครู    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา    ศึกษานิเทศก์ 
  วิทยฐานะ                               วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน                                  
     สถานศึกษา                                            สํานักงานเขต                                 
  กอง/ส่วนราชการ                                 สํานัก                                            
 

2.  ผลการประเมินดา้นที่ 1  และดา้นที่ 2 
 

 
รายการ 

 
คะแนนเต็ม 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 3 

 
เฉลี่ย 

1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100     

2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 100     
 

 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ     ผ่านเกณฑ ์   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
3.  ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการผูป้ระเมิน 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                   
 
  
 
 (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ                      กรรมการ                         กรรมการ 
       (               )                     (                    )           (                ) 
       วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
 
* หมายเหตุ   เกณฑ์ผ่านเฉลีย่ระดับชํานาญการพิเศษ  ร้อยละ 75 
            ระดับเชี่ยวชาญ        ร้อยละ 80 
            ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ     ร้อยละ 85     
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วก.9 
แบบรายงานสรปุผลการประเมิน 

 (ทกุตําแหนง่ ทกุวิทยฐานะยกเวน้วทิยฐานะชาํนาญการ) 
สําหรบัสาํนกัการศกึษาเสนอสํานกังาน ก.ก. 

------------------------. 
1.  ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                                              
  ตําแหน่ง      ครู    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา    ศึกษานิเทศก์ 
  วิทยฐานะ                                                                                                     
     สถานศึกษา                                            สํานักงานเขต                                 
  กอง/สว่นราชการ                                 สํานัก                                            
2.  ขอเลื่อนเปน็วทิยฐานะ    ชํานาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ    เช่ียวชาญพิเศษ 
  กลุ่มสาระ/สาขา                                                                                                      
3.  ได้มีการตรวจสอบว่าข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานครรายนี้มีคณุสมบตัเิป็นไป 
     ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ก. กําหนด คือ 
   (1)  ดํารงตําแหน่ง                                     เมื่อวันที่                                           
  (2)  วิทยฐานะ                                                  เมื่อวันที่                                           
  (3)  รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับของแต่ละวิทยฐานะไม่เกิน 1 ขัน้ 
  (4)  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมผีลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหรือสายงานนั้น 
   ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ และปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือสถานที่ปฏิบัติงานนั้นไม่ 
   น้อยกว่า 1 ปี 
  (5)  มีภาระงานไม่ตํ่ากว่าภาระงานขั้นตํ่าในแต่ละตําแหน่ง 
4.  ผลการประเมินดา้นที่ 1  และดา้นที่ 2 
 

 
รายการ 

 
คะแนนเต็ม 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูป้ระเมิน 
คนที่ 3 

 
เฉลี่ย 

1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100     

2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 100     
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ     ผ่านเกณฑ ์   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
5.  ความเหน็ของ อ.ก.ก.สามัญขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
                                                                                    
                                                                                   
  

       (ลงช่ือ)                                               
                                 (                                   ) 
       ตําแหน่ง                                      
               (                                         ) 
      วันที่          เดือน                      พ.ศ.         . 
* หมายเหตุ   เกณฑ์ผ่านเฉลี่ยระดับชํานาญการพิเศษ  ร้อยละ 75 
           ระดับเชี่ยวชาญ  ร้อยละ 80 
           ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ    ร้อยละ 85 

แบบสรปุผลการประเมนิด้านผลการปฏบิตัิงาน 
เพื่อใหข้้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะ (10/1) 

วก.10 

 (ทกุตําแหนง่ ทกุวิทยฐานะยกเวน้วทิยฐานะชาํนาญการ) 
สําหรบัคณะกรรมการประเมิน 

------------------------. 
 1.  ขอ้มูลผู้ขอรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                                          
  ตําแหน่ง      ครู    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา   
  วิทยฐานะ                               วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน                                  
     สถานศึกษา                                            สํานักงานเขต                                 
  กอง/ส่วนราชการ                                 สํานัก                                            
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
การประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่  (140 คะแนน)   
1. ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่ง 30  
๒. ผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 20  
๓. ผลงานตามโครงการที่ดําเนินงานในสถานศึกษา 5 โครงการ 20  
4. ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 50  
    4.1 ด้านการเตรียมความพร้อม (30)  

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระวิชาที่ขอรับการประเมินผ่านเกณฑ์ 
      ที่สถานศกึษากําหนด 

(20)  

5.  ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัด    
     กรุงเทพมหานคร 

20  

รวมคะแนนผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ 140  
การประเมินผลงานทางวิชาการ  (60 คะแนน)   
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ   30  
    1.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10)  
    1.2 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (10)  
    1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพิมพ์และการจัดทํารูปเล่ม (10)  
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  30  
    2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรอืวิชาชีพ (15)  
    2.2 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา (15)  
          หน่วยงานการศึกษา  การจัดการศึกษา  และชุมชน   

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 60  
รวมคะแนน 200  

 
  

ลงช่ือ                กรรมการผู้ประเมิน 
              (                              ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
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แบบสรปุผลการประเมนิด้านผลการปฏบิตัิงาน 
เพื่อใหข้้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะ (10/1) 

วก.10 

 (ทกุตําแหนง่ ทกุวิทยฐานะยกเวน้วทิยฐานะชาํนาญการ) 
สําหรบัคณะกรรมการประเมิน 

------------------------. 
 1.  ขอ้มูลผู้ขอรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                                          
  ตําแหน่ง      ครู    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา    ผู้อํานวยการสถานศึกษา   
  วิทยฐานะ                               วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน                                  
     สถานศึกษา                                            สํานักงานเขต                                 
  กอง/สว่นราชการ                                 สํานัก                                            
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
การประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่  (140 คะแนน)   
1. ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่ง 30  
๒. ผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 20  
๓. ผลงานตามโครงการที่ดําเนินงานในสถานศึกษา 5 โครงการ 20  
4. ผลงานที่เกดิกับผู้เรียนด้านผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 50  
    4.1 ด้านการเตรียมความพร้อม (30)  

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระวิชาที่ขอรับการประเมินผ่านเกณฑ์ 
      ที่สถานศกึษากําหนด 

(20)  

5.  ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัด    
     กรุงเทพมหานคร 

20  

รวมคะแนนผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ 140  
การประเมินผลงานทางวิชาการ  (60 คะแนน)   
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ   30  
    1.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10)  
    1.2 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (10)  
    1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพิมพ์และการจัดทํารูปเล่ม (10)  
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  30  
    2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือวิชาชีพ (15)  
    2.2 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา (15)  
          หน่วยงานการศึกษา  การจัดการศึกษา  และชุมชน   

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 60  
รวมคะแนน 200  

 
  

ลงช่ือ                กรรมการผู้ประเมิน 
              (                              ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
 



32

วก.10  
แบบสรปุผลการประเมนิด้านผลการปฏบิตัิงาน (10/2) 

เพื่อใหข้้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะ 
 (ทกุตําแหนง่ ทกุวิทยฐานะยกเวน้วทิยฐานะชาํนาญการ) 

สําหรบัคณะกรรมการประเมิน 
------------------------ 

1.  ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                       
  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ                                                                      
     สถานศึกษา                                            สํานักงานเขต                                 
  กอง/ส่วนราชการ                                 สํานัก                                            
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
การประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่  (140 คะแนน)   
1. ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่ง 30  
๒. ผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 20  
๓. ผลงานตามโครงการที่ดําเนินงานในสถานศึกษา 5 โครงการ 20  
4. ผลงานที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  และผู้เรียน 50  
    4.1 ผลงานด้านการนิเทศ   (30)  

4.2 ผลงานด้านการประเมินผลการศึกษา    (20)  
5. ผลงานที่เกดิกับครูผู้สอนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรยีนสังกัด 
     กรุงเทพมหานคร 

20  

รวมคะแนนผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ 140  
การประเมินผลงานทางวิชาการ  (60 คะแนน)   
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ   30  
    1.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10)  
    1.2 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (10)  
    1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพิมพ์และการจัดทํารูปเล่ม (10)  
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  30  
    2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือวิชาชีพ (15)  
    2.2 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา (15)  
          หน่วยงานการศึกษา  การจัดการศึกษา  และชุมชน   

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 60  
รวมคะแนน 200  

 
  

ลงช่ือ                กรรมการผู้ประเมิน 
              (                              ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
 
 

      



วก.10  
แบบสรปุผลการประเมนิด้านผลการปฏบิตังิาน (10/2) 

เพื่อใหข้้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะ 
 (ทกุตําแหนง่ ทกุวิทยฐานะยกเวน้วทิยฐานะชาํนาญการ) 

สําหรบัคณะกรรมการประเมิน 
------------------------ 

1.  ข้อมูลผูข้อรบัการประเมิน 
  ช่ือ - สกุล                                                                                       
  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ                                                                      
     สถานศึกษา                                            สํานักงานเขต                                 
  กอง/ส่วนราชการ                                 สํานัก                                            
2.  ผลการประเมิน 

รายการประเมิน  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
การประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่  (140 คะแนน)   
1. ผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่ง 30  
๒. ผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 20  
๓. ผลงานตามโครงการที่ดําเนินงานในสถานศึกษา 5 โครงการ 20  
4. ผลงานที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  และผู้เรียน 50  
    4.1 ผลงานด้านการนิเทศ   (30)  

4.2 ผลงานด้านการประเมินผลการศึกษา    (20)  
5. ผลงานที่เกดิกับครูผู้สอนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรยีนสังกัด 
     กรุงเทพมหานคร 

20  

รวมคะแนนผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ 140  
การประเมินผลงานทางวิชาการ  (60 คะแนน)   
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ   30  
    1.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10)  
    1.2 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (10)  
    1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพิมพ์และการจัดทํารูปเล่ม (10)  
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  30  
    2.1 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือวิชาชีพ (15)  
    2.2 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา (15)  
          หน่วยงานการศึกษา  การจัดการศึกษา  และชุมชน   

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 60  
รวมคะแนน 200  

 
  

ลงช่ือ                กรรมการผู้ประเมิน 
              (                              ) 

วันที่        เดือน                       พ.ศ.         . 
 
 

      

ภาคผนวก
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 คู่มือการประเมินผลงานที่เกดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สายงานการบริหารสถานศกึษา 
------------------------------ 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๑.  ผลงานตามหนา้ที ่ ให้พิจารณาจากผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ความรบัผดิชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่งที่ขอรับการประเมิน 
ตามมาตรฐานตําแหน่ง ๑.  บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้ง 
(30  คะแนน)  ข้าราชการครแูละบุคลากรในสถานศึกษาตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
 โดยยึดถือระบบคุณธรรม และความเสมอภาคระหว่างบุคคล 
 2.  สง่เสรมิ สนับสนุน การจดัการเรียนการสอน ใหผู้้เรียนพัฒนา 
 เต็มตามศักยภาพ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสาํคัญที่สุด 
 3.  จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา และจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษา จัดโครงสร้างและระบบบริหารใน 
 สถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
 ของสถานศึกษา บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.  บริหารงานวิชาการ จัดทําและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน 
 การเรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศ ติดตาม 
 วัดและประเมินผลการศึกษา จัดทําระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน 
 ผู้สอนให้วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 6.  บริหารงานงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
 7.  บริหารงานบุคคล การสรรหาบรรจุและแต่งต้ัง การให้มีหรือ 
 เลื่อนวิทยฐานะ การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและ 
 การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การออก 
 จากราชการ 
 8.  การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานธุรการ อาคารสถานที่ 
 การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น การจัดระบบควบคุมใน 
 สถานศึกษา จดัทํารายงานประจําปี บริหารกิจการนักเรียน การจัดกิจกรรม 
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน สง่เสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
 ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 10.  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ- 
 วิชาชีพ 
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รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๒.  ผลงานดา้นคณุภาพ ให้พิจารณาจากผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
การปฏบิตังิาน ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมิน 
วิทยฐานะ ๑.  ผลงานที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ 
(2๐  คะแนน)   ๒.  ผลงานที่เกิดจากความสามารถ 
 ๓.  ผลงานที่เกิดจากทักษะ 
  
  

๓.  ผลงานตามโครงการ ให้พิจารณาจากผลงานที่เกิดจากการดําเนินการตามโครงการ 
ทีด่าํเนินงานในสถานศกึษา  ของกรุงเทพมหานคร และหรือของสถานศึกษา  โครงการใดบ้าง 
5 โครงการ มีวัตถุประสงค์อะไร  ได้ทําอะไร  ทาํอย่างไร  และผลที่เกดิขึ้นเป็นอย่างไร   
(2๐  คะแนน)  
  
4.  ผลงานทีเ่กดิกบัผูเ้รียน  ให้พิจารณาผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลทางการเรียนเหมาะสมกับ 
ดา้นผลสัมฤทธิท์างการศกึษา ระดับช้ันเรียน  คิดเป็นร้อยละของจํานวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
(50  คะแนน    ข้อ 1  ด้านการเตรียมความพร้อม (สําหรับช้ันก่อนประถมศึกษา) 
ข้อ ๑    30  คะแนน หรอืการอ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็นหรืออ่านคล่อง เขียนคล่อง  
ข้อ ๒    2๐  คะแนน) จับใจความได้ คิดเลขเป็นและสามารถคิดวิเคราะห์ได้ (ระดับช้ันอ่ืน) 
 (๑)  ร้อยละ  ๑๐๐ (3๐  คะแนน) 
 (๒)  ร้อยละ  ๘๐ – ๙๙ (2๐  คะแนน) 
 (๓)  ร้อยละ  ๖๐ – ๗๙ (1๐  คะแนน) 
 (๔)  ร้อยละ  ๕๙  ลงมา (5  คะแนน) 
  ข้อ ๒  ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระวิชาทีข่อรับการประเมิน  
 ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 (๑)  ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป (2๐  คะแนน) 
 (๒)  ร้อยละ  ๘๐ – ๘๙ (16  คะแนน) 
 (๓)  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ (12  คะแนน) 
 (๔)  ร้อยละ  ๖๙  ลงมา (8    คะแนน) 
5.  ผลงานทีเ่กดิกบัผูเ้รียน ให้พิจารณาผลที่เกิดกับผู้เรียน โดยพิจารณาจากหลักฐาน หรือ 
ตามมาตรฐานการศกึษา พฤติกรรม หรอืการแสดงออกของนักเรียนวา่เป็นอย่างไรให้เห็นเป็นรปูธรรม 
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 
(2๐  คะแนน) ๑.  การพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 ๒.  คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๓.  สขุนิสัย  สขุภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
 ๔.  ความสนใจรว่มกิจกรรม และแสดงออกด้านศลิปะ ดนตร ีและกีฬา 
 ๕.  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 ๖.  ความรู้และทักษะตามหลักสูตร 
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รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
 ๗.  ทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
 ๘.  ทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับ 
 ผู้อ่ืนได้ และมคีวามรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๙.  การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 
 
 

๑๐.  การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 คู่มือการประเมินผลงานที่เกดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สายงานการนเิทศการศกึษา 
------------------------------ 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๑.  ผลงานตามหนา้ที ่ ให้พิจารณาจากผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ความรบัผดิชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่งที่ขอรับการประเมิน 
ตามมาตรฐานตําแหน่ง ๑.  ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับ 
(3๐  คะแนน)  การนิเทศ 
 2.  ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
 3.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้ม ี
 ประสิทธิภาพ 
 4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  
 ทางวิชาการ 
 5.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การศึกษา 
 6.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 8.  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ- 
 วิชาชีพ 
  

๒.  ผลงานดา้นคณุภาพ ให้พิจารณาจากผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
การปฏบิตังิาน ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมิน 
วิทยฐานะ ๑.  ผลงานที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ 
(2๐  คะแนน)   ๒.  ผลงานที่เกิดจากความสามารถ 
 ๓.  ผลงานที่เกิดจากทักษะ 
  
  

๓.  ผลงานตามโครงการ 
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  

ให้พิจารณาจากผลงานที่เกิดจากการดําเนินการตามโครงการ    
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และหรอืของสํานักการศึกษา  โครงการ 

ทีด่าํเนนิงานในสํานกัการศกึษา  ใดบ้างมีวัตถุประสงค์อะไร  ได้ทําอะไร  ทาํอย่างไร  และผลที่เกิดขึ้นเปน็  
หรือสถานศกึษา 5 โครงการ อย่างไร 
(2๐  คะแนน)    
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รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
4.  ผลงานการนิเทศ ติดตาม  ให้พิจารณาผลงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา และ  
ประเมินผลการศกึษาและผลงาน ผลงานด้านวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อครู สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
วิชาการทีเ่กดิประโยชนต์่อ
ครู สถานศกึษา 

 ข้อ 1  ผลงานด้านการนิเทศ และ                      (30 คะแนน)
          ผลงานด้านการประเมินผลการศึกษา          

(50  คะแนน)    ข้อ 3  ผลงานด้านวิชาการ                              (20 คะแนน) 
   
5.  ผลงานทีเ่กดิกบั ให้พิจารณาผลที่เกิดกับครูผู้สอนในส่วนที่รับผิดชอบว่าเป็นอย่างไร

ให้เหน็เป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้ 
ข้าราชการครแูละบุคลากร 1.  ครูมีคณุธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดี 
ทางการศกึษา ในส่วนที ่ 2.  ครูมีปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
รบัผดิชอบ 3.  ครูมีความมุ่งมั่น และอุทศิตนในการสอนและการพัฒนานักเรียน 
(2๐  คะแนน) 4.  ครแูสวงหาความรู้ วิทยาการ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ และ 
 นํามาประยุกต์ใช้พัฒนาวิชาชีพ 
 ๕.  ครมูกีารดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ครมูคีวามรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาและ 
 หลกัสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ การวัดและประเมินผล 
 การเรียน 
 7.  ครมูกีารวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็น 
 รายบุคคล 
 8.  ครมูคีวามสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

9.  ครมูีการผลิตสื่อ การใช้สือ่ และเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและตนเอง 

10. ครูมกีารวัดและประเมินผลการเรียนและนําผลการประเมินไป
ใช้พัฒนาการเรียน 
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  คู่มือการประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัิหน้าที ่
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สายงานการสอน 
------------------------------ 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๑.  ผลงานตามหนา้ที ่ ให้พิจารณาจากผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ความรบัผดิชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่งที่ขอรับการประเมิน 
ตามมาตรฐานตําแหน่ง ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(3๐  คะแนน)  และจัดการเรยีนการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิน่ตามกรอบทีก่รุงเทพมหานคร 
 กําหนด 
 ๒.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
 ที่หลากหลาย 
 ๓.  จัดอบรมสัง่สอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ี 
 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
 ๔.  วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย 
 ตามสภาพความเป็นจริง 
 5.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ๖.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๗.  ปฏิบัติงานวิจัยทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน 
 พัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๘.  พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 
 ๙.  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง ชุมชน  
 องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
 ตามศักยภาพ 
 ๑๐.  ปฏิบัติงานบริการสังคมด้านวิชาการ ทํานุบํารุง ส่งเสริม 
 ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

๒.  ผลงานดา้นคณุภาพ ให้พิจารณาจากผลงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
การปฏบิตังิาน ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมิน 
วิทยฐานะ ๑.  ผลงานที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ 
(2๐  คะแนน)   ๒.  ผลงานที่เกิดจากความสามารถ 
 ๓.  ผลงานที่เกิดจากทักษะ 
  
  

๓.  ผลงานตามโครงการ ให้พิจารณาจากผลงานที่เกิดจากการดําเนินการตามโครงการ 
ทีด่าํเนินงานในสถานศกึษา  ของกรุงเทพมหานคร และหรือของสถานศึกษา  โครงการใดบ้าง 
5 โครงการ ได้ทําอะไร  ทาํอย่างไร  และผลที่เกิดขึ้นเปน็อย่างไร   
(2๐  คะแนน)    
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รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
4.  ผลงานทีเ่กดิกบัผูเ้รียน  ให้พิจารณาผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลทางการเรียนเหมาะสมกับ 
ดา้นผลสัมฤทธิท์างการศกึษา ระดับช้ันเรียน  คิดเป็นร้อยละของจํานวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
(50  คะแนน    ข้อ 1  ด้านการเตรียมความพร้อม (สําหรับช้ันก่อนประถมศึกษา) 
ข้อ ๑    3๐  คะแนน หรอืการอ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็นหรืออ่านคล่อง เขียนคล่อง  
ข้อ ๒    2๐  คะแนน) จับใจความได้ คิดเลขเป็นและสามารถคิดวิเคราะห์ได้ (ระดับช้ันอ่ืน) 
 (๑)  ร้อยละ  ๑๐๐ (3๐  คะแนน) 
 (๒)  ร้อยละ  ๘๐ – ๙๙ (2๐  คะแนน) 
 (๓)  ร้อยละ  ๖๐ – ๗๙ (10  คะแนน) 
 (๔)  ร้อยละ  ๕๙  ลงมา (5  คะแนน) 
  ข้อ ๒  ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระวิชาที่ขอรับการประเมิน  
 ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 (๑)  ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป (2๐  คะแนน) 
 (๒)  ร้อยละ  ๘๐ – ๘๙ (16  คะแนน) 
 (๓)  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ (12  คะแนน) 
 (๔)  ร้อยละ  ๖๙  ลงมา (8    คะแนน) 

 
5.  ผลงานทีเ่กดิกบัผูเ้รียน ให้พิจารณาผลที่เกิดกับผู้เรียน โดยพิจารณาจากหลักฐาน หรือ 
ตามมาตรฐานการศกึษา พฤติกรรม หรอืการแสดงออกของนักเรียนวา่เป็นอย่างไรให้เห็นเป็นรปูธรรม 
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 
(2๐  คะแนน) ๑.  การพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 ๒.  คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๓.  สขุนิสัย  สขุภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
 ๔.  ความสนใจรว่มกิจกรรม และแสดงออกด้านศลิปะ ดนตร ีและกีฬา 
 ๕.  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 ๖.  ความรู้และทักษะตามหลักสูตร 
 ๗.  ทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
 ๘.  ทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับ 
 ผู้อ่ืนได้ และมคีวามรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๙.  การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 
 ๑๐.  การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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คู่มือการประเมินผลงานทางวิชาการ 

เพื่อให้มีหรือเลื่อนวทิยฐานะ ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
ความหมายของผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการ  หมายถงึ  เอกสารหรอืหลักฐานที่จดัทําขึ้นจากความรู้  ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดทํา  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจยั  และได้นําไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา  หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็น 
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
ขอบข่ายของผลงานทางวิชาการ 
 1.  ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน  หมายถึง  เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการ 
สอนที่แสดงถึงความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ รวมถึงผลงานในลักษณะอื่นซึง่ใช้ประโยชน์ 
ในการสอน  หรือการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  โดยมีลักษณะดังนี้ 
  1)  ตรงกับสาขาวิชาที่ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  2)  เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชา 
ต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
  3)  เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรบัผิดชอบทางด้านการสอน 
 2.  ผลงานทางวิชาการของสายงานบรหิารสถานศกึษา  หมายถึง  เอกสารหรือหลักฐาน 
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงความชํานาญหรือเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ในการบริหาร 
สถานศึกษาหรอืจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  โดยมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังนี้ 
  1)  เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  ได้แก ่ ด้านวิชาการ  บริหารแผน  และ
งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป 
  2)  เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชา 
ต่าง ๆ 
 3.  ผลงานทางวิชาการของสายงานนิเทศการศกึษา  หมายถึง  เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยว 
กับการนิเทศการเรียนการสอน  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาเทคนิควิธีการ 
นิเทศการศึกษาที่แสดงถึงความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
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ประเภทผลงานทางวชิาการ 
 ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอต้องแสดงความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญและความ 
เชี่ยวชาญของผู้ขอให้มหีรอืเลื่อนวิทยฐานะ  แบ่งตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
 1.  ผลงาน  งานแต่ง  เรียบเรียง  งานแปล  หนังสือ  หรือเขียนบทความทางวิชาการ  ซึ่ง 
เป็นผลงานที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  และผลงานดังกล่าวสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.  ผลงานวิจัย  ซึ่งเป็นวิจัยที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  และผลงานดังกล่าวสามารถ 
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ 
การนําผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนจัดทํามาใช้ในการพัฒนางานและคุณภาพการศึกษา 
 3.  ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  เชน่ 
      3.1  การประเมินงาน  หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.2  สื่อ  นวัตกรรมทางการศึกษา  เช่น  ผลงานด้านการจัดทําสื่อการเรียนการสอน               
ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน  ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น   
ซึ่งอาจจัดทําเป็นเอกสาร  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  รวมทั้งเทคนิค  วิธีการจัดการ 
เรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3.3  เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่  เป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบในการปฏิบัติ 
หน้าที่ทั้งด้านการเรียนการสอน  บริหารจัดการศึกษา  และการนิเทศการศึกษา  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการทํางานในหน้าที่ให้สูงขึ้น  สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้ใช้เป็นเอกสารประกอบ 
การประเมินคุณภาพปฏิบัติงานเท่าน้ัน  มิให้นํามาใช้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ 
   ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอมิได้จัดทําแต่ผู้เดียว  แต่ผลงานทางวิชาการได้ร่วมจัดทํา 
กับผู้อ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุ่ม  ให้ช้ีแจงให้ชัดเจนว่าผู้ขอมีส่วนร่วมในการจัดทําในส่วนใด  ตอนใด 
หน้าใดบ้าง  คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม  และให้ผู้ร่วมจัดทาํทุกรายรับรอง 
พร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วมจัดทําแต่ละรายได้จัดทําส่วนใดบ้าง 
   ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการดังกล่าวต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อน 
ตําแหน่งหรือเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว้ 
 
ลักษณะสําคญัของผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบด้วยด้านคุณภาพและประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
 1.  ดา้นคณุภาพของผลงานทางวชิาการ 
   1.1  รปูแบบ 
   ผลงานทางวิชาการต้องมีรูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ  เช่น  ผลงานประเภท 
งานวิจัย  จะต้องถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  บทเรียนสําเร็จรูป  ต้องจัดทําให้ถูกต้องตามรูปแบบของ 
บทเรียนสําเร็จรูปประเภทนั้น ๆ  รายงานการประเมินโครงการต้องจัดทําให้ถูกต้องตามรูปแบบของ 
รายงานการประเมินโครงการ  และรายงานการพัฒนานวัตกรรมต้องจัดทําให้ถูกต้องตามรูปแบบของ 
การรายงาน 
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   1.2  เนื้อหาสาระ 
   ผลงานทางวิชาการต้องมีเนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักวิชาการครบถ้วน  ทันสมัย   
มีการค้นคว้าอ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้  เรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้องตามหลักภาษา  และจัดเรียงหัวข้อ 
เนื้อหาเป็นระบบเดียวกัน 
   1.3  ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์
   ผลงานทางวิชาการต้องมีส่วนที่แสดงให้เหน็ถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ มีเนื้อหา 
สาระและมีรูปแบบใหม ่ ไม่คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
   1.4  การอา้งอิง 
   ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ  ต้องมีการอ้างอิง 
จัดทําเชิงอรรถ  บรรณานุกรม  ได้ถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
   1.5  การพมิพแ์ละการจดัทาํรปูเล่ม 
   ผลงานทางวิชาการต้องมีการจัดพิมพ์ให้สวยงามและถูกต้องตามหลักวิชาการ  เช่น 
การพิมพ์หัวข้อ  การย่อหน้า  การจัดพิมพ์ตาราง  การพิมพ์เชิงอรรถ  บรรณานกุรม  การจัดทํารูปเล่ม 
ถูกต้อง  มีปกหน้า  ปกหลัง  ใบรองปก  หน้าปกใน  คํานํา  สารบัญ  บรรณานุกรม  ภาคผนวก  เป็นต้น 
 2.  ดา้นประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ 
   ผลงานทางวิชาการควรแสดงให้เห็นถึงการจดัทํา  การทดลองใช้  การนําไปใช้จริง   
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น  และผลจากการนําไปใช้ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการที่จัดทําด้วย 
 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบด้วยด้านคุณภาพและประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
 1.  ด้านคณุภาพของผลงานทางวชิาการ 
   1.1  ความสมบูรณข์องเนือ้หาสาระ  พิจารณาจากความถูกต้อง  เหมาะสม  ครบถ้วน 
ตามหลักวิชาการ  และทันสมยั  มีการค้นคว้า  อ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้  และเรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการใช้ภาษา  จัดเรียงหัวข้อเนื้อหาเป็นระบบเดียวกัน 
   1.2  ความถูกต้องตามหลกัวิชาการ  พิจารณาจากรูปแบบ  ขั้นตอนในการนําเสนอต้อง 
ถูกต้องตามหลักวิชาการของผลงานประเภทนั้น ๆ 
   1.3  ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์  พิจารณาจากการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ 
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม ่ ผลงานใหม่  หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค 
วิธีการใหม่ ๆ  ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม  และผลงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  และ 
การพมิพแ์ละการจดัรปูเล่ม  พิจารณาจากความสวยงามและความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2.  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ 
   2.1  ประโยชนต์อ่ความกา้วหน้าทางวชิาการหรือวิชาชพี  พิจารณาจาก  เป็นผลงานที่ 
เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ  สามารถเป็นแบบอย่าง  ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง 
หรอืเป็นแบบในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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2.2 ประโยชนต์่อผูเ้รียน  ครู  บคุลากรทางการศกึษา  หน่วยงานการศกึษา   
การจดัการศกึษาและชุมชน  พิจารณาจากผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน  คร ู บุคลากรทางการศึกษา  การจัดการ 
ศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
องคป์ระกอบและเกณฑก์ารให้คะแนน 
 การประเมินผลงานทางวิชาการ  มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน  โดยมีองค์ประกอบและเกณฑ์ 
การให้คะแนน  ดังนี้ 
 1.  คณุภาพของผลงานทางวิชาการ  (30 คะแนน) 
   1.1  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ    10  คะแนน 
   1.2  ความถกูต้องตามหลักวิชาการ    10  คะแนน 
   1.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพิมพ์และการจัดทํารูปเล่ม 10  คะแนน 
 2.  ประโยชนข์องผลงานทางวิชาการ  (30 คะแนน) 
   2.1  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรอืวิชาชีพ   15  คะแนน 
   2.2  ประโยชน์ต่อผู้เรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา   
   หน่วยงานการศึกษา  การจัดการศึกษา  และชุมชน  15  คะแนน 
 
     เกณฑ์การตดัสิน 

วิทยฐานะ องคป์ระกอบ 
ชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพเิศษ 

ด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงาน 70 % 70 % 75 % 80 % 
  (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 
- ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  75 % 80 % 85 %
- ผลงานทางวิชาการ  65 % 70 % 75 %
     

 
 กรณี ก.ก.  หรอื อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา  แล้วแต่กรณี  มมีติไม่อนุมัติให้แจ้งข้อสังเกต 
หรือเหตุผลใหผู้เ้สนอขอรับการประเมินทราบ 
 



มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
มาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(ก.ก. ก�าหนดวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
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