
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการคัดเลอืกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดเีด่น  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
 
ค าชี้แจง 
 

๑. ให้ผู้ประเมิน ประเมินโดยการกรอกคะแนนลงในแบบประเมินให้คะแนนการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการ   
    ศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดูหัวข้อในการให้คะแนนจากการคัดเลือก 
 

๒. การประเมินเพ่ือคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
   แบ่งการประเมินเป็น ๒ ด้าน โดยพิจารณาตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ขอนแก่น เขต ๓ เรื่อง การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (ต้องผ่านคุณสมบัติครบทุกข้อ) 
      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ (๕ ตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัดละ ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน) 
 

๓. เกณฑ์ในการพิจารณาให้ใช้การตรวจสอบการด าเนินงานหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
      ๓.๑ เอกสารหลักฐาน 
      ๓.๒ ร่องรอยการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
      ๓.๓ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านที่ ๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

 

ที ่
 

รายการตัวชี้วัด 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
การประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 
๑ 

 
เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๖ (ยกเว้นรางวัลประเภทบุคลากรทาง
การศึกษาดีเด่น ,ลูกจ้างประจ าดีเด่น,เจ้าหน้าที่
ธุรการดีเด่น) 
 

 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,ใบอนุญาต
ประกอบการสอน 

 

 
๒ 

 
ท าการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง
วันที่ออกประกาศ  มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระที่ส่งผลงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

 
กพ.๗ /สัญญาจ้าง/สมุดประจ าตัวครู 
 

 

 
๓ 

 
เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
 

 
ประวัติการท างาน 

 

 
๔ 

 
เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ 
อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
 

 
กพ.๗ /สัญญาจ้าง/สมุดประจ าตัวครู 
 

 

 
๕ 

 
ไม่เคยได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  
หรือเคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๓ ปี 

 
ประกาศรายชื่อ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๒ คุณสมบัติเฉพาะ  
 

๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะ (ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น) 
 

ที ่
 

รายการตัวชี้วัด 
 

รายการประเมิน 
การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑ ความรอบรู้ในการบริหาร -ริเริ่มการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา รวมทั้งให้การ
สนับสนุนให้บุคลากรน าความคิดริเริ่มที่
เป็นประโยชน์มาปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จ 
-ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-คาดการณ์ถึงปัญหาและโอกาสที่จะ
เป็นไปได้ในการวางแผน และสร้าง
แผนงานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 
 
 
 

๒๐ คะแนน 

๒ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ -บริหารการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จทัน
ตามแผน 
-บริหารการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
-บริหารจดัสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของการด าเนินการตามนโยบาย 

 
 
 

๒๐ คะแนน 

๓ การวางแผนการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
-มีความสามารถวางแผนปฏิบัติงานได้
ครอบคลุมงานในสถานศึกษาได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพ 
-สามารถบริหารการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จและครอบคลุมงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

๒๐ คะแนน 

๔ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน -ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
-สามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์น าสิ่งใหม่ๆ
มาพัฒนางาน  
-มีความสามารถในการติ ดตามและ
ประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

 
 

๒๐ คะแนน 

๕ มีผลงานด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับ  
เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/
สถานศึกษา/ชุมชน 
 

 
 
๒๐ คะแนน 

 



๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น) 
 

ที ่
 

รายการตัวชี้วัด 
 

รายการประเมิน 
การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑ ความรอบรู้ในการบริหาร -ริเริ่มการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
รวมทั้งให้การสนับสนุนให้บุคลากรน า
ความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์มาปฏิบัติให้
เป็นผลส าเร็จ 
-ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-คาดการณ์ถึงปัญหาและโอกาสที่จะ
เป็นไปได้ในการวางแผน และสร้าง
แผนงานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 
 
 
 

๒๐ คะแนน 

๒ การวางแผนในการปฏิบัติงาน -มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
-มีความสามารถวางแผนปฏิบัติงานได้
ครอบคลุมงานในสถานศึกษาได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพ 
-สามารถจัดท าแผนปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
และครอบคลุมงานในสถานศึกษา 

 
 
 

๒๐ คะแนน 

๓ ความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงาน -ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
-สามรถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์น าสิ่งใหม่ๆ
มาพัฒนางาน  
-มีความสามารถในการติดตามและ
ประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

 
๒๐ คะแนน 

๔ คุณภาพผู้เรียน -ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ 
-ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O – NET  
-ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  ๘ 
ประการ 

 
๒๐ คะแนน 

๕ มีผลงานด้านใดด้านหนึ่ง ผู้เรียนได้รับรางวัลจาการแข่งขันทาง
วิชาการจากสถาบันต่างๆ และ/หรือมี
ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลอย่างน้อย ๑ 
ประเภท  
-ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ระดับภาค 
-ระดับประเทศ 
 

 
 
 

๒๐ คะแนน 

 
 



          ๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะ (ประเภทศึกษานิเทศก์ดีเด่น)  
 

ที ่
 

รายการตัวชี้วัด 
 

รายการประเมิน 
การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑ คุณลักษณะของบุคคล -มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
-มีความรับผิดชอบ  
-มีจิตสาธารณะ  
-มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน  
-ยอมรับและฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน 
 

 
 

๒๐ คะแนน 

๒ สมรรถนะการปฏิบัติงาน -มีทักษะในการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์และผู้รับการนิเทศ  
-มีการสะท้อนผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการนิเทศ  
-มีการแสวงหาความรู้และแนวทางใหม่ใน
การนิเทศ 
 

 
๒๐ คะแนน 

๓ ปริมาณและคุณภาพการปฏิบัติงาน -มีการนิเทศโรงเรียนเป้าหมายที่
รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง  
-มีการบันทึกผลการนิเทศทุกครั้ง  
-มีแผนปฏิบัติการนิเทศ  
-ปฏิบัติตามแผนการการนิเทศได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

 
๒๐ คะแนน 

๔ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

-มีการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ในงาน/
โครงการที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ  
-มีการน าผลการติดตามไปใช้แก้ปัญหา/
พัฒนางาน 
 

 
๒๐ คะแนน 

๕ ผลงาน ผลงานได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ 
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา/ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน 
 

 
๒๐ คะแนน 

 

      
 
 
 
 
 
 
 



          ๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะ (ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น)  
 

ที ่
 

รายการตัวชี้วัด 
 

รายการประเมิน 
การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑ คุณลักษณะของบุคคล -ยึดมั่นในความชอบธรรม 
-มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
-มีความรับผิดชอบ  
-มีจิตสาธารณะ  
-มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน  
-ยอมรับและฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน 
 

 
 

๒๐ คะแนน 

๒ ความรอบรู้ประจ าสายงาน -มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  
-มีการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  
-เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
-ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบของราชการ 
 

 
๒๐ คะแนน 

๓ สมรรถนะหลัก -มีสภาวะผู้น า  
-มีวิสัยทัศน์  
-มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
งานที่ตนเองรับผิดชอบ  
-ปฏิบัติตามแผนงานอย่างเป็นระบบ  
-แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 
๒๐ คะแนน 

๔ สมรรถนะประจ าสายงาน -ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
-ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบของราชการ  
-ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเป็นมิตร  
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
-สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อ่ืนได้ 
 

 
๒๐ คะแนน 

๕ ผลงาน ผลงานได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ 
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา/ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน 
 
 

 
๒๐ คะแนน 

 
 
 
 



         ๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะ (ครูผู้สอนดีเด่น , พนักงานราชการดีเด่น , ครูอัตราจ้างดีเด่น)  
 

ที ่
 

รายการตัวชี้วัด 
 

รายการประเมิน 
การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรยีนรู้ -มีวุฒิการศึกษา หรือสาขาวิชาเอกที่ตรงกับกลุ่ม
สาระที่ส่งผลงาน 
-มีผลงานการสอนในกลุม่สาระที่สง่ผลงานเป็นท่ี
ประจักษ ์ 
-นักเรียนในความรบัผิดชอบมผีลงานดีเด่นใน
กลุ่มสาระทีร่ับผดิชอบ 
-มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 
 

๒๐ คะแนน 

๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ในกลุม่สาระที่ส่งผลงานอย่างมีคุณภาพ
หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

-มีการจัดท าแผนการเรียนรู ้
-มีการคิดวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด 
-มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ร ะ ห ว่ า ง ตั ว ช้ี วั ด 
สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ การวัดและประเมินผล 
-มีการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 
๒๐ คะแนน 

๓ มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

-มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู ้
-มีเครื่องมือที่ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
-มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงผูเ้รียนอยา่งต่อเนื่อง 

 
 

๒๐ คะแนน 

๔ มีแผนการจัดการเรยีนรู้  ที่ส่งเสรมิ พัฒนาสื่อและนวตักรรม
ที่มีคุณภาพ ซึ่งน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จนเกิดผลดี
กับผู้เรยีนมาแล้ว  
(แผนการจัดการเรียนรู้ทีส่่งต้องไมเ่กิน ๓ ปีย้อนหลัง) 

-มีการคิดวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด 
-มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ร ะ ห ว่ า ง ตั ว ช้ี วั ด 
สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ การวัดและประเมินผล 
-มีการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด 
-มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให้นักเรียน
ปฏิบัติได้จริง 

 
 
 
 
 

๒๐ คะแนน 

๕ ผลงานด้านใดด้านหนึ่ง -มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า
เป้าหมายของสถานศึกษา 
-มีผลงานนักเรียนได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
-ส าหรับครูผู้สอนปฐมวัย มีผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบ ๒ ด้าน
ผู้เรียนในระดับดีมาก  
-มีผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรี ยนการสอน เ ช่น ต า รา 
แบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย 
ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 

๒๐ คะแนน 

 

 



๒.๖ คุณสมบัติเฉพาะ (เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น , ลูกจ้างประจ าดีเด่น) 
 

ที ่
 

รายการตัวชี้วัด 
 

รายการประเมิน 
การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ -มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับ
ความส าเร็จ 
-ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 

๒๐ คะแนน 

๒ ความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงาน 
 

-มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 
-มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมี
ปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน 
-รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจ 
 

 
 
 

๒๐ คะแนน 

๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาวิธีการ 
แนวทางใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 
-มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมาขึ้น 
-มีความสามารถในการท างานที่ยากหรือ
งานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
 

 
 
 

๒๐ คะแนน 

๔ ความพากเพียรในการท างาน 
 

-มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
-มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละและอุทิศ
เวลาให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ 
-ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน 
 

 
 

๒๐ คะแนน 

๕ การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม -ปฏิบัติงานโดยยึดหลักผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
-ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้
อย่างประหยัดและเหมาะสม 
-ร่วมมือ ช่วยเหลือประสานงานระหว่าง
ราชการกับประชาชน 
 

 
 

๒๐ คะแนน 

 
 


