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คูมือการใชแบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(การประเมินดานที่ 1)
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คูมือการใชแบบประเมินดานที่ 1

คูมือการใชแบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สวนประกอบของแบบประเมิน
แบบประเมิน ประกอบดวยสวนสําคัญสองสวน คือสวนหนา และสวนเนื้อหา
1. สวนหนา ประกอบดวย ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน ตําแหนงปจจุบันของผูรับการประเมิน
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน หนวยงานที่ผูรับการประเมินสังกัด และชื่อสถานศึกษาของผูรับการ
ประเมิน จากนั้นเปนคําชี้แจงการตอบ และตัวอยางการตอบ
2. สวนเนื้อหา ประกอบดวยขอความที่ใหตอบ (ประเมิน) แบบประเมินมีทั้งหมด 5 ตอนแตละ
ตอนมีขอความ จํานวน 20 หรือ 30 ขอ แตละขอความมีมาตรประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย
ตอไปนี้เปนตัวอยางสวนหนา และสวนเนื้อหา ของแบบประเมิน

แบบประเมินการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขอมูลของผูรับการประเมิน
ชื่อ-สกุล……………………………………………………….………………………………..
ตําแหนงปจจุบัน o ครู
o รอง ผอ.สถานศึกษา o ผอ.สถานศึกษา
o รอง ผอ.สพท. o ผอ.สพท.
o ศึกษานิเทศก
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน o ชํานาญการ o ชํานาญการพิเศษ
o เชี่ยวชาญ o เชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสถานศึกษา…………………………เขตพื้นทีก่ ารศึกษา..............................………………
กรม/สวนราชการ……………………….…………………………………………………….
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คําชี้แจง แบบประเมินนี้ใชเปนเครื่องมือสําหรับกรรมการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบประเมินมี 5 ตอน แตละตอน
เปนขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมิน ประกอบมาตรประเมินคา 6 ระดับการประเมิน
ขอใหกรรมการพิจารณาวา แตละขอความทีก่ ลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการประเมิน
ตรงกับความเปนจริงเพียงใด แลวเขียนเครื่องหมาย ü ลงบน
ของระดับการประเมิน
ซึ่งมีตั้งแต จริงที่สุด… ถึงไมจริงเลย ขอใหศึกษาตัวอยางตอไปนี้

ไมจริงเล ย

6

ไมจริง

2. ถาเขาทํากิจกรรมที่ชอบยังไมเสร็จ เขาจะไมทํากิจกรรมอื่น แมถึงเวลาที่ควรทําก็ ตาม............................

คอนขางไมจริง

6

คอนขางจริง

ตอนที่ ก พฤติกรรมรวมมือ
1. แมจะไมชอบเพื่อนบางคน แตถาไดรับมอบงานใหทํา
รวมกัน เขาก็ตั้งใจทํา ................................................
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3

2

1

3

2

1

จริง

ขอความ

จริงที่สุด

ระดับการประเมิน

5
5

4

Ö

Ö

3. ...
ความหมาย ในขอ 1 แสดงวาผูที่ทานประเมิน ไดปฏิบัตติ ามเหตุการณในขอความดังกลาวในระดับ จริง
ในขอ 2 แสดงวา เขาไดปฏิบัติตามเหตุการณดังกลาวในระดับ คอนขางไมจริง
คําชี้แจง ขอใหทานอานขอความตอไปนี้ แลวประเมินตามความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับ
การประเมิน โดยประเมินใหครบทุกขอ

คําแนะนําการใชแบบประเมิน
1. คุณสมบัติของผูใช ผูใชแบบประเมินควรมีความรูความเขาใจ ทักษะในการประเมิน มีคุณธรรม
ของผูประเมิน ซึ่งคุณธรรมที่สําคัญคือ ความซื่อสัตย ยุติธรรม บริสุทธิ์ และการรักษาความลับ
2. การศึก ษาเครื่องมือกอนใช กรรมการที่จ ะนําแบบประเมินไปใช ควรทําการศึก ษาเกี่ยวกับ
แบบประเมิน ใหเขาใจอย างชัดเจน โดยศึกษาจากคูมือนี้ และแบบประเมิน รวมทั้งศึกษาวิธีก ารตรวจ
ใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน
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การตรวจใหคะแนนแบบประเมิน
1. การตรวจใหคะแนน
แบบประเมิน แต ละฉบับ มีขอความประกอบมาตรประเมินคา (6 ระดั บ) จํ านวน 20 – 30
ขอความ ขอความมีทั้ง ที่เป น เชิ งบวก และเชิ งลบ ขอ ความเชิ งบวกใหค ะแนน ตั้ งแต จ ริ ง ที่สุด จริ ง
คอนขางจริง ... ถึง ไมจริงเลย เปน 6 5 4 ...ถึง 1 ตามลําดับ ขอความเชิงลบ ใหคะแนนตั้งแต จริงทีส่ ดุ
จริง คอนขางจริ ง ... ถึง ไมจ ริงเลย เปน 1 2 3 ... ถึง 6 ตามลําดับ พฤติกรรม แตละพฤติกรรมยอย
พิจารณาจากคะแนนรวมในแตละตอนของแบบประเมิน พฤติกรรมรวมทุกดาน พิจารณาจากคะแนน
ทุกตอนรวมกัน ขอความใดเปนเชิงบวกขอความใดเปนเชิงลบ จะไดเสนอตอจากเกณฑพิจารณา
คะแนนที่เปนไปไดของแบบประเมินแตละตอนเปน 1 × จํานวนขอ ถึง 6 × จํานวนขอ เชน
ถาแบบประเมินมี 20 ขอ คะแนนที่เปนไปไดคือ 20 ถึง 120
ความหมายของคะแนน จากคะแนนรวมที่ได ถาบุคคลใดไดคะแนนจากการประเมินนอย
แสดงวามีคุณลักษณะนั้นต่ํา ถาบุคคลใดไดคะแนนจากการประเมินมาก แสดงวามีคณ
ุ ลักษณะนัน้ สูง
2. วิธีการคิดคะแนน และเกณฑการพิจารณา
2.1 วิธีการคิดคะแนน
1) ตรวจใหคะแนนการประเมินของกรรมการแต ละคน โดยแตละขอพิจารณาตาม
น้ําหนักการประเมิน ประกอบกับทิศทางของขอความ(ขอความเปนบวก หรือลบ)
คะแนนที่เปนไปไดของแตละขอคือ 1 ถึง 6
2) รวมคะแนนแต ล ะตอน และทั้ง ฉบับ จากแบบประเมิน ของกรรมการแต ละคน
คะแนนรวมทั้งฉบับของกรรมการแตละคนเปนไดตั้งแต 100 ถึง 600 คะแนน
3) นําคะแนนจากแบบประเมินของกรรมการ 3 คนรวมกัน แลวหารดวย 3 คะแนนที่
เปนไดคือ ตั้งแต 100 ถึง 600 ถาตองการคิดเปนรอยละ หรือคะแนนเต็มรอย ใหหาร
ดวย 6 อีกครั้งหนึ่ง
2.2 เกณฑการพิจารณา
ผูผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
1) กรณีขอใหมวี ิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน
ไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
2) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ย
จากกรรมการ 3 คน ไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3) กรณีขอใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน
ไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
4) กรณีขอเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 คน
ไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
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ลักษณะขอความ (ทิศทาง) ของแบบประเมินแตละตอน
ตอนที่ 1 ประเมิน “การมีวนิ ัย” ของผูรับการประเมิน
ขอความ +
ขอความ -

1

2

3

5
4

6
7

8

10 11 12 15 17 18 19 20
9
13 14 16

รวม
20 ขอ

ตอนที่ 2 ประเมิน “ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ” ของผูรับการประเมิน
ขอความ +
ขอความ -

21 22 23 25 27 28 29 31 32 34 35 36 37 40
24 26
30
33
38 39

รวม
20 ขอ

ตอนที่ 3 ประเมิน “ความรับผิดชอบในวิชาชีพ” ของผูรับการประเมิน
ขอความ +
ขอความ -

41 42 44 46 47 48 50 51 52 53 55 56 57 58 60
43 45
49
54
59

รวม
20 ขอ

ตอนที่ 4 ประเมิน “การประพฤติปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดี ” ของผูรับการประเมิน
ขอความ +
ขอความ -

61 62 63 64 65 68 69 70 71
75
78 79 80
66 67
72 73 74 76 77

รวม
20 ขอ

ตอนที่ 5 ประเมิน “การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม” ของผูรับการประเมิน
ขอความ +
ขอความ -

81 82 83 84 85 86 87
92
95 97
100
88 89 90 91 93 94 96 98 99

รวม
20 ขอ

