
1. ประวัติและผลงานซ่ึงได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

1 คุณวุฒิการศึกษา (5 คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
  1. ระดับปริญญาโทข้ึนไป 5 คะแนน ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว
  2. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คะแนน

2 ระยะเวลาปฏิบัติการสอน (10 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติการสอน
  1. ระยะเวลา 12 ปี ข้ึนไป 10 คะแนน ในสถานศึกษาท่ีระบุตามค าส่ังหรือ
  2. ระยะเวลา 11 ปี                                     9 คะแนน สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน
  3. ระยะเวลา 10 ปี                                        8 คะแนน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
  4. ระยะเวลา 9 ปี                                     7 คะแนน (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไปนับเป็น 1 ปี)

  5. ระยะเวลา 8 ปี                                        6 คะแนน โดยค าส่ังหรือสัญญาจ้างให้ผู้อ านวยการ
  6. ระยะเวลา 7 ปี                                        5 คะแนน สถานศึกษารับรองระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
  7. ระยะเวลา 6 ปี                                     4 คะแนน การสอนในสถานศึกษาน้ันๆ
  8. ระยะเวลา 5 ปี                                        3 คะแนน
  9. ระยะเวลา 4 ปี                                        2 คะแนน
10. ระยะเวลา 3 ปี                                     1 คะแนน

3 สถานท่ีปฏิบัติการสอน (5 คะแนน) พิจารณาจากค าส่ังหรือสัญญาจ้าง
  1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 5 คะแนน ท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน
  2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 2 คะแนน โดยค าส่ังหรือสัญญาจ้างให้ผู้อ านวยการ
หมายเหตุ  ส าหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวช้ีวัด ดังน้ี สถานศึกษารับรอง
         1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร 5 คะแนน
         2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร 3 คะแนน
         3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ. 1 คะแนน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ. 2560
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

*******************************

           พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัด ดังน้ี

องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
ส าหรับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ

ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว ๑๖ ลงวันท่ี 2๖ พฤศจิกายน 2557 และ ท่ี ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557)



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

4 ภูมิล าเนาของผู้สมัคร (5 คะแนน) พิจารณาจากการมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
  1. ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 5 คะแนน (ทร. 14) ต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน

  2. ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 2 คะแนน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
หมายเหตุ  ส าหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวช้ีวัด ดังน้ี
         1. ภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร  5 คะแนน
         2. ภูมิล าเนาอยู่นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร 3 คะแนน

5 ภาระงานการสอนตามตารางสอน (5 คะแนน) ภาระงานการสอน หมายถึง จ านวนช่ัวโมง
  1. ภาระงานการสอน 19 ช่ัวโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ข้ึนไป 5 คะแนน หรือคาบท่ีปฏิบัติการสอน กิจกรรมพัฒนา
  2. ภาระงานการสอน 12 - 18 ช่ัวโมงหรือคาบ/สัปดาห์ 3 คะแนน ผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
  3. ภาระงานการสอน 5 - 11 ช่ัวโมงหรือคาบ/สัปดาห์ 1 คะแนน กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เรียน ในภาคเรียน

ปัจจุบัน ณ วันท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก
โดยให้แนบตารางสอน ซ่ึงมีผู้อ านวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)

6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน (5 คะแนน) พิจารณาจากค าส่ังแต่งต้ัง หนังสือเชิญ
  1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับภาค ประเทศ 5 คะแนน บันทึกเสนอหรือหลักฐานอ่ืนใด
      หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. ท่ีแสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมการ
  2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างานระดับเขตพ้ืนท่ี 4 คะแนน หรือคณะท างาน ท่ีสูงสุดเพียงระดับเดียว
      การศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
  3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ต่ ากว่าระดับ 3 คะแนน ท่ีจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
      เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง
      สังกัด สศศ. (ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)

7 ผลงานท่ีเกิดกับผู้เรียน (5 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร 

  1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ 5 คะแนน หรือหลักฐานอ่ืนของผู้เรียนท่ีอยู่ใน

      หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. ความรับผิดชอบท่ีแสดงว่าได้รับรางวัล

  2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 4 คะแนน จากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้

      หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา

  3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 3 คะแนน ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์

      หรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. ท่ีได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว
โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง

(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

8 ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง (5 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร 

  1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ 5 คะแนน หรือหลักฐานอ่ืนของผู้สมัครท่ีแสดงว่า

      หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. ได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม

  2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจังหวัด 4 คะแนน การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม

      หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. พัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด

  3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 3 คะแนน ประสบการณ์ ท่ีได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว

      หรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง

(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
9 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยทางลับ) (5 คะแนน) พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม

ในหัวข้อดังต่อไปน้ี วิธีการ
  1. การอุทิศเวลาให้ราชการ 1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมิน
  2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตามแบบท่ี สพฐ. ก าหนด จากเว็บไซต์
  3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน http://personnel.obec.go.th หรือ
  4. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม เว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
  5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม ส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าการประเมิน

2. ผู้ประเมินด าเนินการประเมินผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกตามรายการประเมิน
และท าส าเนาแบบประเมิน จ านวน 1 ฉบับ 

3. ผู้ประเมินน าแบบประเมินฉบับจริง
ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลง
ลายมือช่ือก ากับและเก็บส าเนาแบบประเมิน

ไว้ท่ีสถานศึกษา
4. ผู้สมัครน าผลการประเมินย่ืนพร้อม
ใบสมัครท่ี กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.
ท่ีประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
5. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. 
น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนน
ประเมินตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดอ่ืน
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หมายเหตุ   1. กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งป็นผู้รับรองเอกสารหลักฐาน
                    และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
                2. ให้ผู้สมัครน าเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวช้ีวัด ย่ืนพร้อมใบสมัครท่ี กศจ.
                    หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี



2. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร
เก่ียวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง 

การส่ือสาร

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการส่ือสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม

โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและ
วิธีแก้ปัญหาน้ันให้เป็นท่ียอมรับได้

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ 

ท่ีมีต่อวิชาชีพครู

           พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังน้ี
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