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            ก.ค.ศ. 5/4 (ดีเด่น) 
                                                                                                       (ส ำหรับกรรมกำรประเมนิ) 

 
แบบบนัทึกการประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

แบบบันทกึกำรประเมิน 

ด้ำนที ่2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 
 

สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ 
 

 

             ช่ือผู้รับกำรประเมิน นำย/นำง/นำงสำว..............................................นำมสกุล................................................. 

              ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  ต ำแหน่งเลขที.่..............................  วทิยฐำนะ            ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

                                                                                                                                      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ 

             รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ............ ขั้น..............................................บำท 

             สถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ..................................................เขต/อ ำเภอ.................................................... 

             ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ.......................................................เขต ..................... 

             ส่วนรำชกำร...................................................................................................................................................... 

             วทิยฐำนะที่รับกำรประเมิน                   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ 

                                                                           ศึกษำนิเทศก์เช่ียวชำญ 

 

              สำขำ/สำขำวชิำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับกำรประเมิน..................................................................................... 
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      ก.ค.ศ. 5/4 (ดีเด่น) 
 (ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

 

แบบบันทึกกำรประเมินด้ำนที่ 2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ 

 
 

ค ำช้ีแจง 
/ 

1.  วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมการฯ ด าเนินการดงัน้ี 
     1.1  พิจารณาจากเอกสาร/หลกัฐานท่ีปรากฏโดยท าเคร่ืองหมาย ในวงกลมหนา้เอกสาร/หลกัฐาน 

  ท่ีใชป้ระกอบการประเมิน 
1.2  เม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่มีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด ใหท้  าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบระดบัคุณภาพนั้น 

             หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4 ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน     
               และลงช่ือก ากบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   

1.3  ใหน้ าผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตารางสรุปผลการประเมินในขอ้ 3 
1.4  ใหก้รรมการฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนเป็นระดบัคุณภาพ  4  ระดบั  คือ ระดบั 4  ระดบั 3  ระดบั 2  และระดบั 1  

ในแต่ละระดบัคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 
 
 

ระดับ 
คุณภำพ 

ค่ำคะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) (คะแนนเต็ม 15) (คะแนนเต็ม 20) 

4 5.00 10.00 15.00 20.00 
3 3.75 7.50 11.25 15.00 
2 2.50 5.00 7.50 10.00 
1 1.25 2.50 3.75 5.00 
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3. สรุปผลกำรประเมิน 
 

ส่วน 
ที ่

ตวับ่งช้ี 
น ำ้หนัก
คะแนน 

ระดบัคุณภำพ 
(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

4 3 2 1 

1 กำรเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ (60 คะแนน) 
1. กระบวนการนิเทศการศึกษา  

 
15 

 
 

    
 

2. การศึกษาคน้ควา้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและ  
    ความสามารถในการน าไปใช ้ในการนิเทศการศึกษา  

5      

3. การจดัท า การใช ้และการน าเสนอส่ือนวตักรรม  
      และเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

10      

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัทางการศึกษา  5      
 5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  10      
 6. การปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  5      

 ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่1 60      
2 กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทักษะ ในกำรนิเทศ

กำรศึกษำ (40 คะแนน)   
1. การศึกษาดว้ยตนเอง     

 
 
20 

     

 2. การมีส่วนร่วมในวงวชิาการและวชิาชีพ 10      
 3. การใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ     10      
 ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่2 40      

รวมผลกำรประเมิน ทั้ง 2 ส่วน     =    ………………  คะแนน 
                                                                                   

 

    หมำยเหตุ   การกรอกคะแนนท่ีได ้ใหดู้จากตารางเกณฑก์ารใหค้ะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภาพท่ีได ้เช่น ขอ้ 1 
                                  คะแนนเตม็ 10 คะแนน กรรมการฯ ใหร้ะดบัคุณภาพ 3 ดงันั้น คะแนนท่ีไดคื้อ 7.50 คะแนน เป็นตน้      
                                                           
 
 

 

 
  

                              
 
 

                                                     (ลงช่ือ)......................................................กรรมการผูป้ระเมิน                                                                                              
                                                               (..................................................) 
                                                     ต าแหน่ง..................................................... 
                                                    วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ........... 
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บันทกึข้อสังเกตเกีย่วกบั จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อคิดเห็น 

        
1. จุดเด่น 

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

 

2.    จุดทีค่วรพฒันำ 
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
3.    ข้อคิดเห็น 

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

                                                                   
 
                                                                             (ลงช่ือ)..........................................กรรมการผูป้ระเมิน 
                                                                                  (.................................................) 
                                                                             ต าแหน่ง...................................................... 
                                                                             วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินด้ำนที่ 2  
ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ (100 คะแนน) 

ประกอบด้วย  
 
 

  ส่วนที ่1   กำรเป็นผู้มคีวำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ 
       จ ำนวน 7 ตัวบ่งช้ี  (60 คะแนน) 
  ส่วนที ่2   กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทกัษะ             
                                         ในกำรนิเทศกำรศึกษำจ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี  (40 คะแนน) 
                                         
  
 

 

ช่ือผู้รับกำรประเมนิ นำย/นำง/นำงสำว............................................นำมสกลุ.......................... 

 



กรอบการประเมนิด้านที ่2 ด้านความรู้ความสามารถ 

สายงานนิเทศการศึกษา 

ด้านที ่2 ด้านความรู้ความสามารถ   (100 คะแนน) 

รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

ส่วนที ่1 การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา (60 คะแนน)   

1.  การนิเทศการศึกษา  (15  คะแนน) 

     โดยพิจารณาจากการนิเทศการศึกษา 

     เก่ียวกบัหลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้  

     การประกนัคุณภาพภายใน  การวดั 

     และประเมินผลการศึกษา   

     การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ   

     เทคโนโลยสีารสนเทศ   

     และการพฒันาบุคลากร 

                              

  

กระบวนการนิเทศการศึกษา 

- การวางแผน 

- การสร้างเคร่ืองมือ 

- การปฏิบติัการ 

- การติดตามและประเมินผล 

- การรายงานผล 

- การน าผลไปปรับปรุง 

   และพฒันา 

  

  

ระดับ  4  สามารถด าเนินการนิเทศการศึกษา 

                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา  

                ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  มีประสิทธิภาพ 

                จนบงัเกิดผลเป็นท่ีประจกัษ ์

ระดับ 3   สามารถด าเนินการนิเทศการศึกษา 

                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 

                ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ บงัเกิดผล 

ระดับ 2   สามารถด าเนินการนิเทศการศึกษา 

                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 

                ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 1   สามารถด าเนินการนิเทศการศึกษา 

                ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 

                ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 

 แหล่งขอ้มูล 

         แผนการนิเทศ 

         แผนปฏิบติัราชการหรือโครงการ 

          รายงานผลการนิเทศ 

         ขอ้มูลสารสนเทศ 

          เคร่ืองมือการนิเทศ 

          เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

2. ความรู้และความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง 

    กบัการศึกษา  (5 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การศึกษาคน้ควา้ความรู้ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

และความสามารถในการน า 

ไปใชใ้นการนิเทศการศึกษา 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 4   มีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

                การศึกษาอยา่งหลากหลาย  และสามารถ 

                น าไปใชใ้นการนิเทศการศึกษาใหผู้รั้บ 

                    การนิเทศและผูร่้วมงานไดม้ากกวา่ 3 วธีิการ 

ระดับ 3    มีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

                การศึกษาอยา่งหลากหลาย  และสามารถ 

                น าไปใชใ้นการนิเทศการศึกษาใหผู้รั้บ 

                การนิเทศและผูร่้วมงานได ้ 3 วธีิการ 

ระดับ 2   มีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

                การศึกษาอยา่งหลากหลาย  และสามารถ 

                น าไปใชใ้นการนิเทศการศึกษา ใหผู้รั้บ 

                การนิเทศและผูร่้วมงานได ้2  วธีิการ 

ระดับ 1    มีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

                การศึกษาอยา่งหลากหลายและสามารถ 

                น าไปใชใ้นการนิเทศการศึกษา ใหผู้รั้บ 

                การนิเทศและผูร่้วมงานได ้ 

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

    แหล่งขอ้มูล เช่น 

          แผนการนิเทศ 

          แผนปฏิบติัราชการหรือ    

          โครงการ 

          รายงานจากการศึกษาคน้ควา้ 

          บทความขอ้เขียน/website 

          เอกสารวชิาการ 

          บนัทึกการนิเทศ 

         สมุดนิเทศ 

          เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคล 

    ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

3.  การจดัท า การใช ้ และการน าเสนอ 

    ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ    (10  คะแนน) 

การจดัท า  การใช ้ และ 

การน าเสนอส่ือ  นวตักรรม 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดับ 4    มีการจดัท า และสามารถใชเ้อกสาร  

               ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน   

                และมีการน าเสนอจนเป็นท่ียอมรับ 

                ในวงวชิาการ 

ระดับ 3    มีการจดัท า และสามารถใชเ้อกสาร  

                ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน  

                และมีการน าเสนอในวงวชิาการ 

ระดับ 2    มีการจดัท า และสามารถใชเ้อกสาร  

                ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

ระดับ 1   มีการจดัท า และสามารถใชเ้อกสาร  

                ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

   แหล่งขอ้มูล  

         เอกสารทางวชิาการ 

            ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

         รายงานผลการใชส่ื้อ  นวตักรรม 

          และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

             หลกัฐานการวเิคราะห์/ปัญหาความตอ้งการ 

         บนัทึกการนิเทศ 

         สรุป/รายงานผลการนิเทศ 

         แผนปฏิบติัราชการหรือโครงการ 

         เอกสาร  หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

4.  การวเิคราะห์  สังเคราะห์ 

     และการวจิยัทางการศึกษา  

    (15 คะแนน) 

4.1 การวเิคราะห์และ 

      สังเคราะห์งานวิจยั 

      ทางการศึกษา   

      (5 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ  4     มีการวเิคราะห์  สงัเคราะห์งานวจิยั 

                  ทางการศึกษาท่ีทนัสมยั  เป็นประโยชน์ 

                  ต่องานท่ีรับผิดชอบ และมีการน าผลไป 

                  ใชใ้นการพฒันาการนิเทศการศึกษา 

                   อยา่งเป็นระบบ 

ระดับ  3     มีการวเิคราะห์  สงัเคราะห์งานวจิยั 

                  ทางการศึกษาท่ีทนัสมยั  เป็นประโยชน์ 

                  ต่องานท่ีรับผิดชอบ และมีการน าผล 

                  ไปใชใ้นการพฒันาการนิเทศการศึกษา 

ระดับ  2    มีการวเิคราะห์  สงัเคราะห์งานวจิยั 

                  ทางการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ 

                  ต่องานท่ีรับผิดชอบ 

ระดับ  1    มีการวเิคราะห์หรือสังเคราะห์งานวจิยั 

                  ทางการศึกษา 

 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

    แหล่งขอ้มูล  

         เอกสาร/รายงานการวเิคราะห์   

         สังเคราะห์  งานวจิยั 

         แผนการนิเทศ 

         บนัทึกการนิเทศ 

         สรุป/รายงานผลการนิเทศ 

         เอกสาร  หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

 4.2 การวจิยัและพฒันา 

      งานนิเทศการศึกษา   

      (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ระดับ 4   มีการวจิยัและพฒันางานนิเทศการศึกษา 

                 และน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อการนิเทศ 

                 การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และเผยแพร่ 

                 ผลงานจนเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการ 

 ระดับ 3   มีการวจิยัและพฒันางานนิเทศการศึกษา 

                 และน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อการนิเทศ 

                   การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และมีการเผยแพร่ 

ระดับ 2    มีการวจิยัและพฒันางานนิเทศการศึกษา 

                ตามนโยบายและน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อ 

                การนิเทศการศึกษา 

ระดับ 1    มีการวจิยัและพฒันางานนิเทศการศึกษา 

                ตามนโยบาย 

  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

     แหล่งขอ้มูล  

          ผลงานการวจิยั 

          เอกสาร  หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

5.  การติดตาม ตรวจสอบและ   

    ประเมินผลการนิเทศการศึกษา  

    (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

การติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผล  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ระดับ 4   มีการก าหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ 

                และประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

               โดยใชข้อ้มูลจากผลการนิเทศมาประกอบ 

                ด าเนินการ ตามกรอบท่ีก าหนด 

                และรายงานผลการติดตามตรวจสอบ 

                และประเมินผล อยา่งต่อเน่ือง 

ระดับ 3   มีการก าหนดกรอบการติดตามตรวจสอบ 

                และประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

               โดยใชข้อ้มูลจากผลการนิเทศมาประกอบ 

                   ด าเนินการตามกรอบท่ีก าหนด และรายงานผล 

                การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ระดับ 2    มีการก าหนดกรอบการติดตามตรวจสอบ 

                      และประเมินผลการนิเทศการศึกษา  ด าเนินการ 

                    ตามกรอบท่ีก าหนด และรายงานผล 

                 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ระดับ 1   มีการก าหนดกรอบการติดตาม  ตรวจสอบ  

                และประเมินผลการนิเทศการศึกษา   

                และด าเนินการตามกรอบท่ีก าหนด  

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

   แหล่งขอ้มูล เช่น 

         แผนการนิเทศ 

         สรุป/รายงานผลการติดตาม  

         ตรวจสอบและประเมินผล 

         สรุป/รายงานผลการนิเทศ 

         เอกสาร  หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

6. การปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บ  

    มอบหมาย  (5 คะแนน)  

 

  

  

  

  

  

  

  

การปฏิบติังานอ่ืนตามท่ี 

ไดรั้บมอบหมาย 

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ 4    มีการเช่ือมโยงบูรณาการงานท่ีไดรั้บ  

                มอบหมายใหเ้กิดประโยชน์ต่อ 

                 การนิเทศการศึกษา การจดัการเรียน 

                 การสอน และสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหา 

                 และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 3    มีการเช่ือมโยงบูรณาการงานท่ีไดรั้บ  

                มอบหมายใหเ้กิดประโยชน์ต่อ 

                การนิเทศการศึกษาและการจดัการเรียน 

                การสอน   

ระดับ 2    มีการเช่ือมโยงบูรณาการงานท่ีไดรั้บ    

                มอบหมายใหเ้กิดประโยชน์ต่อการนิเทศ 

                 การศึกษา   

ระดับ  1   งานท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดประโยชน์ 

                 ต่อการนิเทศการศึกษา   
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

   แหล่งขอ้มูล  

        ค  าสั่งมอบหมายงาน 

        สรุป/รายงานผลการปฏิบติังาน 

        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

ส่วนที่  2  การพฒันาตนเองเพ่ือเพิม่พูนความรู้และทกัษะในการนิเทศการศึกษา (40 คะแนน)  

1. การศึกษาดว้ยตนเอง (20 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

การศึกษาดว้ยตนเอง 

  

  

  

  

  

  

ระดับ 4    มีการศึกษาและรวบรวมความรู้ดว้ยวธีิการ 

              ท่ีหลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

              และสร้างองคค์วามรู้พร้อมทั้งน าไปใช ้

              และเผยแพร่ 

ระดับ 3   มีการศึกษาและรวบรวมความรู้ดว้ยวธีิการ 

              ท่ีหลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   

              และสร้างองคค์วามรู้พร้อมทั้งน าไปใช ้

ระดับ 2  มีการศึกษาและรวบรวมความรู้                  

               ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายจาก 

               แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และเผยแพร่ 

ระดับ 1   มีการศึกษาและรวบรวมความรู้ดว้ยวธีิการ 

               ท่ีหลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

    แหล่งขอ้มูล  

          สรุปองคค์วามรู้/บนัทึกการเรียนรู้ 

          เอกสาร  หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

2. การมีส่วนร่วมในวงวชิาการ 

หรือวงวชิาชีพ (10 คะแนน) 

 

การมีส่วนร่วมใน 

วงวชิาการหรือวงวชิาชีพ 

ระดับ 4     เป็นสมาชิกองคก์รวชิาชีพ/ 

                    วงวชิาการ เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 

                 ทางวชิาการ มีการน าเสนอแลกเปล่ียน 

                 เรียนรู้ในวงวชิาการและเป็นวทิยากร 

                            ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก ์

ระดับ 3     เป็นสมาชิกองคก์รวชิาชีพ/ 

                     วงวชิาการ เขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

                     ทางวชิาการ  และเป็นวทิยากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

                 กบังานในหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก์ 

ระดับ 2    เป็นสมาชิกองคก์รวชิาชีพ/ 

                                         วงวชิาการ  เขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

                 ทางวชิาการ 

ระดับ    1    เป็นสมาชิกองคก์รวชิาชีพ/วงวชิาการ 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

    แหล่งขอ้มูล  

          รายงาน/สรุปผลการประชุม อบรม  

          สัมมนา 

          ผลงานท่ีน าเสนอ 

          ค  าสั่ง/หนงัสือเชิญ/เกียรติบตัร/  

          หลกัฐานการเป็นสมาชิก 

          เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วธีิการ/เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

 3. การใหบ้ริการทางวชิาการ และวชิาชีพ  

(10  คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

การใหบ้ริการทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ  4    มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ 

                  อยา่งหลากหลายวธีิการหรือช่องทาง    

                 ไม่นอ้ยกวา่ 12  คร้ังต่อปี 

ระดับ  3    มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ 

                 อยา่งหลากหลายวธีิการหรือช่องทาง   

                  9 - 11  คร้ังต่อปี  

ระดับ  2    มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ 

                 อยา่งหลากหลายวธีิการหรือช่องทาง 

                 6 - 8  คร้ังต่อปี 

ระดับ  1    มีการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ 

                 อยา่งหลากหลายวธีิการหรือช่องทาง  

                 นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี 
 

1. ตรวจสอบจากเอกสาร  หลกัฐาน 

    แหล่งขอ้มูล  

          หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ 

          บนัทึกการขอรับบริการ 

          สมุดนิเทศ 

          หนงัสือตอบรับเอกสาร/ส่ือ 

          เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์  สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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