หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ส่ งพร้อมหนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551)
---------------------------อาศัยอํานาจตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานบนพื้นฐานของ
ผลสําเร็ จและผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลัก โดยส่ วนราชการหรื อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
2. การประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน และ
นําผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
2.2 การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
2.3 การให้ออกจากราชการ
2.4 การให้รางวัลจูงใจ และการบริ หารงานบุคคลเรื่ องอื่น ๆ
3. การประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ให้ประเมินจาก
3.1 ผลการปฏิบตั ิงาน
โดยให้พิจารณาจาก
(1) ปริ มาณงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ความยุง่ ยากในการจัดการเรี ยนรู ้
(4) ความขาดแคลน
(5) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของห้องเรี ยน/โรงเรี ยน

(6) ความทันเวลา
(7) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนําไปใช้และประสิ ทธิ ผลของผลงาน
(8) การประหยัดทรัพยากรหรื อความคุม้ ค่าของผลงาน
3.2 ความประพฤติในการรักษาวินยั
3.3 คุณธรรม จริ ยธรรม
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
ส่ วนราชการหรื อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจกําหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้โดยกําหนดให้มีสัดส่ วนคะแนนของผลการปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
สําหรับการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน ส่ วนราชการหรื อสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี หรื อปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานได้
4. ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมินและผูร้ ับการ
ประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรื อผลงานที่กาํ หนดในการมอบหมายงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณา
จากข้อตกลงผลการบริ หารงานของส่ วนราชการหรื อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษา หรื อ
มาตรฐานคุณภาพงานหรื อภาระงานขั้นตํ่าที่ได้มีการจัดทําและกําหนดไว้โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรา 24 (6) และมาตรฐานภาระงานที่ได้มีการกําหนดไว้โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามมาตรา 27 (4)
5. ให้ประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาปี ละ 2 ครั้ง ตามรอบปี งบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปี ถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
6. การประเมินครั้งที่ 1 ตามข้อ 5 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาจัดลําดับผลการประเมินเรี ยงลําดับจากผูท้ ี่
มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ และผลการประเมินต้องปรับปรุ ง ไว้ให้ชดั เจน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จดั ทําบัญชี รายชื่อผูม้ ีผลการประเมินดีเด่น และผลการประเมิน
เป็ นที่ยอมรับได้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2

7. ให้นาํ ระบบเปิ ดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสื อ
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 ทั้งนี้ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาประกาศรายชื่อผูท้ ี่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเด่น ในที่เปิ ดเผยให้ขา้ ราชการได้ทราบ
โดยทัว่ กัน
8. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพือ่ พิจารณาการประเมิน และรายงานผลการ
พิจารณาพร้อมด้วยข้อมูลต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อเสนอผลการประเมินต่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยการพิจารณาให้ยดึ หลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิ ดเผย โปร่ งใส
9. ให้นาํ ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไปใช้ในการพิจารณาให้เงินรางวัลประจําปี ตามที่กาํ หนดใหม่ดว้ ย
10. เมื่อเสร็ จสิ้ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแต่ละครั้งแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาควรนําผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ผรู ้ ับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูร้ ับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดียง่ิ ขึ้น
11. ให้ส่วนราชการหรื อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพือ่
นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ต่อไป เช่น ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไว้ที่ผบู ้ งั คับบัญชา
ผลการประเมินครั้งที่ 2 ภายหลังจากการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ผรู ้ ับการประเมินแล้ว ให้เก็บสรุ ปผล
การประเมินไว้ในแฟ้ มประวัติราชการ ทั้งนี้ ส่ วนราชการหรื อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะกําหนด
รู ปแบบการจัดเก็บเป็ นอย่างอื่นตามที่เหมาะสมก็ได้

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

แบบประเมิน
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การปฏิบัตงิ านของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

คําชี้แจงแบบประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(แบบประเมินแนบท้ ายหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา)
1. วัตถุประสงค์
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
1.2 การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
1.3 การให้ออกจากราชการ
1.4 การให้รางวัลจูงใจ และการบริ หารงานบุคคลเรื่ องอื่น ๆ
โดยประเมินปี ละ 2 ครั้ง ตามรอบปี งบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานในรอบครึ่ งปี แรก
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปี ถัดไป
ครั้งที่ 2 เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานในรอบครึ่ งปี หลัง
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
2. แบบประเมิน
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา แบ่งเป็ น 5 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผูส้ อน
แบบที่ 2 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
แบบที่ 3 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผูบ้ ริ หารการศึกษา

แบบที่ 4 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งศึกษานิเทศก์
แบบที่ 5 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
3. รายการประเมิน
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง 5 แบบ มีรายการประเมินอยู่ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 – ตอนที่ 4 คะแนนรวม 500
คะแนน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน คะแนนรวม 300 คะแนน คิดเป็ นคะแนน
ร้อยละ 60
ตอนที่ 2 เป็ นการประเมินความประพฤติในการรักษาวินยั คะแนนรวม 50 คะแนน
คิดเป็ นคะแนนร้อยละ 10
ตอนที่ 3 เป็ นการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม คะแนนรวม 50 คะแนน คิดเป็ นคะแนน
ร้อยละ 10
ตอนที่ 4 เป็ นการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนรวม 100 คะแนน คิดเป็ นคะแนน
ร้อยละ 20
4. วิธีการประเมิน
ให้คณะกรรมการที่ผบู ้ งั คับบัญชาแต่งตั้งพิจารณาการประเมินด้านผลการปฏิบตั ิงาน
ความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามรายการประเมินตั้งแต่ตอนที่ 1 – ตอนที่ 4 ทุกรายการ โดยกําหนดนํ้าหนัก
คะแนนตามระดับคุณภาพเป็ น 5 ระดับ คือ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ควรปรับปรุ ง

ควรปรับปรุ ง
อย่างยิง่

หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ได้รับ
ความสําเร็ จหรื อน่าพอใจอย่างยิง่ ซึ่ งให้ได้คะแนนเต็มหรื อ
ค่านํ้าหนักเท่ากับ 5 หรื อได้คะแนนร้อยละ 81 – 100
หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ได้รับ
ความสําเร็ จหรื อน่าพอใจระดับดี ซึ่งให้ได้รับค่านํ้าหนักคะแนน
เท่ากับ 4 หรื อได้คะแนนร้อยละ 61 – 80
หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ได้รับ
ความสําเร็ จหรื อน่าพอใจระดับพอสมควร ซึ่งให้ได้รับค่านํ้าหนัก
คะแนนเท่ากับ 3 หรื อได้คะแนนร้อยละ 41 – 60
หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ได้รับ
ความสําเร็ จน้อย หรื อไม่น่าพอใจ ควรได้ปรับปรุ ง ซึ่ งให้ได้รับค่า
นํ้าหนักคะแนนเท่ากับ 2 หรื อได้คะแนนร้อยละ 21 – 40
หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ไม่ได้รับ
ความสําเร็ จและอาจเสี ยหายแก่ทางราชการได้หรื อไม่น่าพอใจ
สมควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างยิง่ ซึ่ งให้ได้ค่านํ้าหนักคะแนนเท่ากับ 1
หรื อได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 21

การประเมินระดับคุณภาพในแต่ละรายการให้ใช้ตารางต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาให้คะแนน
รายการ
ประเมิน
(คะแนนเต็ม)
5
10
20
30
40

ดีมาก

ดี

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

5
9 - 10
17 - 20
25 - 30
33 - 40

4
7-8
13 - 16
19 - 24
25 - 32

3
5-6
9 - 12
13 -18
17 - 24

ควรปรับปรุง
2
3–4
5-8
7 - 12
9 - 16

ควรปรับปรุง
อย่ างยิง่
1
1-2
1-4
1–6
1-8

5. เกณฑ์ ตัดสิ น
ให้คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมินที่ได้ดาํ เนิ นการในตอนที่ 1 – ตอนที่ 4 โดยประเมินว่า
ผูร้ ับการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ตดั สิ นระดับใด ดังนี้
ระดับดีเด่น
หมายถึง ผลการประเมินเป็ นที่พอใจอย่างยิง่ ผลคะแนนจะอยู่
ระหว่าง 90 – 100% อยูใ่ นระดับที่สมควรเลื่อนเงินเดือน
1 ขั้นได้
ระดับเป็ นที่ยอมรับได้ หมายถึง ผลการประเมินเป็ นที่พอใจตามมาตรฐาน ผลคะแนน
จะอยูร่ ะหว่าง 60 – 89% อยูใ่ นระดับที่สมควรเลื่อน
เงินเดือนครึ่ งขั้นได้
ระดับต้องปรับปรุ ง
หมายถึง ผลการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐานมาก และยังไม่เป็ นที่พอใจ
ผลคะแนนจะตํ่ากว่า 60% อยูใ่ นระดับที่ไม่สมควร
เลื่อนขั้นเงินเดือน

ให้คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมินตามแบบสรุ ปผลการประเมินในตอนที่ 5 ดังนี้
คะแนน

ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุ ง
(90 – 100%)
(60 – 89%)
(ตํ่ากว่า 60%)
ครั้งที่ 1...
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2...
( )
( )
( )

6. การรายงานผลการประเมินเพือ่ นประกอบการพิจารณาสั่ งเลือ่ นขั้นเงินเดือน
6.1 ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินต่อผูบ้ งั คับบัญชา โดยยึดสรุ ปผลการประเมินใน
ตอนที่ 1 – ตอนที่ 4 เป็ นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลาและพฤติกรรมการมาทํางานของ
ผูร้ ับการประเมิน ตามแบบที่กาํ หนดในตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ ได้แก่
(1) ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึ กอบรม (สิ่ งที่ควรพัฒนาของผูร้ ับการประเมิน)
(2) ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็ นข้อเสนอว่าผูร้ ับการประเมิน สมควร
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินระดับใด ในกรณี ที่เสนอให้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
ผลการประเมินระดับดีเด่นหรื อผลการประเมินระดับต้องปรับปรุ งต้องระบุเหตุผลด้วย
6.2 เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณารายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประกอบกับข้อมูล
การลาและพฤติกรรมการมาทํางานของผูร้ ับการประเมินแล้ว ให้เสนอความเห็นเพื่อนประกอบการ
พิจารณาของผูส้ ง่ั เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรื อ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามแบบที่กาํ หนดในตอนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา โดยระบุวา่ เห็นด้วยกับการ
ประเมินหรื อมีความเห็นแตกต่างกับของคณะกรรมการในเรื่ องการให้คะแนนในการประเมิน การพัฒนา
ผูร้ ับการประเมิน และหรื อการเลื่อนขั้นเงินเดือน

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

แบบประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหน่ งผู้สอน)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม .......... – 31 มีนาคม ..........)
 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน .......... – 30 กันยายน ..........)
ชื่อผูร้ ับการประเมิน.......................................................................................................................
ตําแหน่ง.........................................วิทยฐานะ......................................เงินเดือน.....................บาท
สังกัด..............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่
1

2
3

รายการประเมิน
การจัดการเรี ยนรู้
1.1 การวิเคราะห์หลักสู ตรและการเตรี ยมการสอน
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนาแผนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 การใช้และพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
1.4 การวัดและประเมินผล
1.5 การวิจยั และหรื อนําผลการวิจยั ไปแก้ปัญหาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
การจัดระบบการดูแลช่ วยเหลือเพือ่ การส่ งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
การร่ วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสู ตร สื่ อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา
แหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น

คะแนนเต็ม
150
(30)
(30)

(30)
(30)
(30)
30
30

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

4

การประสานความร่ วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุ มชนเพือ่ ร่ วมกันพัฒนาผู้เรี ยนตามศักยภาพ
5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชี พ
6 ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
คะแนนรวมด้ านผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
30

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

30
30
300

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
และวางตนเป็ นกลางทางการเมือง
2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต วิริยะ
อุตสาหะ
3 การปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หน่วยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่
ชอบด้วยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ชุมชน
และสังคม ตรงต่อเวลา และอุทิศตนต่องาน
5 การรักษาชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ตน
ไม่กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยไม่มีมูล
ความจริ ง และไม่กระทําการ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทํา
การหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
คะแนนรวมด้ านความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10
10

50

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าร่ วมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน
ผูเ้ รี ยน และบุคคลทัว่ ไป
4 การประพฤติและปฏิบตั ิตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณี อนั ดีงามของไทย
5 การเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
อย่างเต็มกําลังความสามารถ
คะแนนรวมด้ านคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
1

รายการประเมิน
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1.1 การมีวนิ ยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
1.3 การมีวสิ ัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

2

จรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ
2.1 ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ
2.2 ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
2.3 การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
3.1 การเอาใจใส่ รัก เมตตา ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้
กําลังใจแก่ผเู ้ รี ยน และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้า
3.2 การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัย ที่
ถูกต้องดีงามแก่ผเู ้ รี ยน และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
3.3 การไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผูเ้ รี ยน
และผูร้ ับบริ การ
3.4 การให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาคโดยไม่
เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาํ แหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
4.1 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
4.2 การยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมู่คณะ

20
(10)
(5)
(5)
20
(5)

3

4

(5)

(5)

(5)

20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

5

จรรยาบรรณต่ อสั งคม
5.1 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม
5.2 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการรักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม
คะแนนรวมด้ วนจรรยาบรรณวิชาชี พ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
20
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุ ปผลการประเมิน
คะแนน

ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุ ง
(90 – 100%)
(60 – 89%)
(ตํ่ากว่า 60%)
ครั้งที่ 1...
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2...
( )
( )
( )
ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึ กอบรม สิ่ งทีค่ วรพัฒนา/แก้ ไขของผู้รับการประเมิน
ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. )

ครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
................................................................................
................................................................................
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ข้อ
11 วรรคสาม เหตุผล (ระบุวา่ ผลการประเมินดีเด่น
เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แต่มี
ข้อจํากัดเรื่ องโควต้า และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่
2 และมีโควตาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย (....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................
วันที่......................................................................... วันที่.........................................................................

ตอนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ ( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
(...............................................)
ตําแหน่ง................................................
ตําแหน่ง................................................
วันที่......................................................
วันที่......................................................

แบบประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหน่ งผู้บริ หารสถานศึกษา)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม .......... – 31 มีนาคม ..........)
 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน .......... – 30 กันยายน ..........)
ชื่อผูร้ ับการประเมิน.......................................................................................................................
ตําแหน่ง.........................................วิทยฐานะ......................................เงินเดือน.....................บาท
สังกัด..............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

งานวิชาการ
1.1 การบริ หารหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
1.2 การจัดการแหล่งการเรี ยนรู ้
1.3 การส่ งเสริ มการใช้ส่ื อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษา และการวิจยั
1.4 การส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
1.5 การจัดการวัดผล/ประเมินผล
งานบริหารงานบุคคล
2.1 การวางแผนอัตรากําลังในสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.3 การจัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา
2.4 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ภาระงาน
2.5 การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

50
(10)
(10)
(10)

2

(10)
(10)
50
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่
3

รายการประเมิน

งานบริหารแผนงานและงบประมาณ
3.1 แผนพัฒนาสถานศึกษา
3.2 แผนปฏิบตั ิการ
3.3 การบริ หารงบประมาณ
4 การบริ หารงานทัว่ ไป
4.1 งานกิจการนักเรี ยน
4.2 งานอาคารสถานที่
4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 งานระดมทรัพยากรจากชุมชน
4.5 งานชุมชนและการมีส่วนร่ วม
4.6 งานรักษาความปลอดภัย
5 ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
คะแนนรวมด้ านผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
50
(20)
(20)
(10)
120
(20)
(20)
(20)
(20)
(20)
(20)
30

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

300

หมายเหตุ สําหรับตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา (มาตรา 38 ข. (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ประเมินรายการต่าง ๆ ในข้อ 1 – ข้อ 5 ตามที่มอบหมาย และปรับคะแนนเต็มให้เหมาะสม
เพื่อให้ได้คะแนนรวมด้านผลการปฏิบตั ิงาน 300 คะแนน

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
และวางตนเป็ นกลางทางการเมือง
2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต วิริยะ
อุตสาหะ
3 การปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หน่วยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่
ชอบด้วยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ครู
บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ตรงต่อเวลา
และอุทิศตนต่องาน
5 การรักษาชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ตน
ไม่กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยไม่มีมูล
ความจริ ง และไม่กระทําการ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทํา
การหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
คะแนนรวมด้ านความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10

10

50

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าร่ วมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน และบุคคลทัว่ ไป
4 การประพฤติและปฏิบตั ิตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณี อนั ดีงามของไทย
5 การเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
อย่างเต็มกําลังความสามารถ
คะแนนรวมด้ านคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
1

รายการประเมิน
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1.1 การมีวนิ ยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
1.3 การมีวสิ ัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

2

จรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ
2.1 ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ
2.2 ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
2.3 การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
3.1 การเอาใจใส่ รัก เมตตา ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้
กําลังใจแก่ผเู ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
3.2 การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัย ที่
ถูกต้องดีงามแก่ผเู ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
3.3 การไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผูเ้ รี ยน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูร้ ับบริ การ
3.4 การให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาคโดยไม่
เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาํ แหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
4.1 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
4.2 การยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมู่คณะ

20
(10)
(5)
(5)
20
(5)

3

4

(5)

(5)

(5)

20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

5

จรรยาบรรณต่ อสั งคม
5.1 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม
5.2 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการรักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม
คะแนนรวมด้ วนจรรยาบรรณวิชาชี พ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
20
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุ ปผลการประเมิน
คะแนน

ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุ ง
(90 – 100%)
(60 – 89%)
(ตํ่ากว่า 60%)
ครั้งที่ 1...
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2...
( )
( )
( )
ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึ กอบรม สิ่ งทีค่ วรพัฒนา/แก้ ไขของผู้รับการประเมิน
ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. )

ครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
................................................................................
................................................................................
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ข้อ
11 วรรคสาม เหตุผล (ระบุวา่ ผลการประเมินดีเด่น
เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แต่มี
ข้อจํากัดเรื่ องโควต้า และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่
2 และมีโควตาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย (....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................
วันที่......................................................................... วันที่.........................................................................

ตอนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ ( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
(...............................................)
ตําแหน่ง................................................
ตําแหน่ง................................................
วันที่......................................................
วันที่......................................................

แบบประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหน่ งผู้บริ หารการศึกษา)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม .......... – 31 มีนาคม ..........)
 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน .......... – 30 กันยายน ..........)
ชื่อผูร้ ับการประเมิน.......................................................................................................................
ตําแหน่ง.........................................วิทยฐานะ......................................เงินเดือน.....................บาท
สังกัด..............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

การบริ หารและการจัดองค์ การ
1.1 การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วน
ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ สําหรับ
การบริ หารจัดการ
1.4 การประสาน ส่ งเสริ ม การปฏิบตั ิราชการกับ
องค์กรอื่นหรื อหน่วยงานต่าง ๆ
1.5 การกํากับ ดูแล ติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

50
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

2

การพัฒนางานวิชาการ
2.1 การจัดนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การศึกษา
2.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และสังเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
2.3 การประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
2.4 การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
2.5 การวิจยั และพัฒนาการศึกษา
การบริ หารงานบุคคล
3.1 การกําหนดนโยบายการบริ หารงานบุคคลในเขต
พื้นที่การศึกษา
3.2 การวางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 การจัดทํามาตรฐานคุณภาพงานการกําหนดภาระ
งานขั้นตํ่า และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.4 การดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา
3.5 การจัดทํารายงานการบริ หารงานบุคคล

50
(10)

3

(10)
(10)
(10)
(10)
50
(10)
(10)
(10)

(10)
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่
4

5

รายการประเมิน
การบริ หารงานการเงินและงบประมาณ
4.1 การจัดทําแผนปฏิบตั ิการบริ หารการเงิน
งบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการ
4.3 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ
4.4 การเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
4.5 การจัดทํารายงานผลการบริ หารงานการเงินและ
งบประมาณ
การบริ หารทัว่ ไป
5.1 การจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
5.2 การบริ หารงานประชาสัมพันธ์
5.3 การจัดการเกี่ยวกับงานพิธีการต่าง ๆ
การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.4 การจัดการสวัสดิการต่าง ๆ และการบริ การใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คะแนนเต็ม
50
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
25
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่
6

รายการประเมิน

การจัดการศึกษาของบุคคล ท้ องถิ่น และหน่ วยงานอื่น
6.1 การประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน
6.2 การประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
6.3 การประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถาบันศาสนา
6.4 การประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา
6.5 การกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานอื่น
7 ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
คะแนนรวมด้ านผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
25
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(5)
(5)
(5)

(5)
50
300

หมายเหตุ สําหรับตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 38 ข. (3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผอู ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินรายการต่าง ๆ ในข้อ 1 – ข้อ 7 ตามที่มอบหมาย และ
ปรับคะแนนเต็มให้เหมาะสมเพื่อให้ได้คะแนนรวมด้านผลการปฏิบตั ิงาน 300 คะแนน

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
และวางตนเป็ นกลางทางการเมือง
2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต วิริยะ
อุตสาหะ
3 การปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หน่วยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่
ชอบด้วยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ครู
บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ตรงต่อเวลา
และอุทิศตนต่องาน
5 การรักษาชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ตน
ไม่กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยไม่มีมูล
ความจริ ง และไม่กระทําการ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทํา
การหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
คะแนนรวมด้ านความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10

10

50

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าร่ วมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
4 การประพฤติและปฏิบตั ิตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณี อนั ดีงามของไทย
5 การเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
อย่างเต็มกําลังความสามารถ
คะแนนรวมด้ านคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
1

รายการประเมิน
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1.1 การมีวนิ ยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
1.3 การมีวสิ ัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

2

จรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ
2.1 ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ
2.2 ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
2.3 การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
3.1 การเอาใจใส่ รัก เมตตา ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้
กําลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูร้ ่ วมงาน
และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
3.2 การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัย ที่
ถูกต้องดีงามแก่ผรู ้ ่ วมงาน และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
3.3 การไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผูร้ ่ วมงานและผูร้ ับบริ การ
3.4 การให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาคโดยไม่
เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาํ แหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
4.1 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
4.2 การยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมู่คณะ

20
(10)
(5)
(5)
20
(5)

3

4

(5)

(5)

(5)

20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

5

จรรยาบรรณต่ อสั งคม
5.1 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม
5.2 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการรักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม
คะแนนรวมด้ วนจรรยาบรรณวิชาชี พ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
20
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุ ปผลการประเมิน
คะแนน

ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุ ง
(90 – 100%)
(60 – 89%)
(ตํ่ากว่า 60%)
ครั้งที่ 1...
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2...
( )
( )
( )
ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึ กอบรม สิ่ งทีค่ วรพัฒนา/แก้ ไขของผู้รับการประเมิน
ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. )

ครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
................................................................................
................................................................................
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ข้อ
11 วรรคสาม เหตุผล (ระบุวา่ ผลการประเมินดีเด่น
เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แต่มี
ข้อจํากัดเรื่ องโควต้า และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่
2 และมีโควตาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย (....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................
วันที่......................................................................... วันที่.........................................................................

ตอนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ ( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
(...............................................)
ตําแหน่ง................................................
ตําแหน่ง................................................
วันที่......................................................
วันที่......................................................

แบบประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหน่ งศึกษานิเทศก์ )
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม .......... – 31 มีนาคม ..........)
 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน .......... – 30 กันยายน ..........)
ชื่อผูร้ ับการประเมิน.......................................................................................................................
ตําแหน่ง.........................................วิทยฐานะ......................................เงินเดือน.....................บาท
สังกัด..............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1.1 การวางแผนการนิ เทศ
1.2 การเตรี ยมเครื่ องมือนิ เทศ
1.3 กระบวนการนิ เทศ
1.4 การประเมินผลการนิเทศ
1.5 ผลการนิเทศการศึกษาและการนําผลการนิเทศไป
ใช้ในการพัฒนางาน
งานวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์หรื อวิจยั เกี่ยวกับหลักสู ตร
2.2 การวิเคราะห์หรื อวิจยั กระบวนการเรี ยนรู ้
2.3 การวิเคราะห์หรื อวิจยั สื่ อ เทคโนโลยี หรื อ
นวัตกรรมทางการศึกษา
2.4 การวิเคราะห์หรื อวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริ หารงานวิชาการ
2.5 การประกันคุณภาพการศึกษา

100
(20)
(20)
(20)
(20)
(20)

2

100
(20)
(20)
(20)
(20)
(20)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่
3

รายการประเมิน

งานให้ บริการทางวิชาการแก่ สถานศึกษาในสั งกัด
3.1 การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางวิชาการแก่ผสู ้ อน
3.2 การส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนนําผลการวิจยั ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
4 งานให้ บริการทางวิชาการแก่ สถานศึกษาในสั งกัดอืน่
อาทิเช่ น องค์ กรชุ มชน เอกชน องค์ กรปกครอง ส่ วน
ท้ องถิ่น สถาบันศาสนา หรื อสถาบันสั งคมอืน่ ๆ
5 ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย อาทิเช่ น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ ที่
การศึกษา คณะกรรมการตามนโยบายกระทรวง หรือ
กรมเจ้ าสั งกัด เป็ นต้ น
คะแนนรวมด้ านผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
40
(20)
(20)
30

30

300

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
และวางตนเป็ นกลางทางการเมือง
2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต วิริยะ
อุตสาหะ
3 การปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หน่วยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่
ชอบด้วยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ชุมชน
และสังคม ตรงต่อเวลา และอุทิศตนต่องาน
5 การรักษาชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ตน
ไม่กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยไม่มีมูล
ความจริ ง และไม่กระทําการ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทํา
การหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
คะแนนรวมด้ านความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10
10

50

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าร่ วมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
4 การประพฤติและปฏิบตั ิตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณี อนั ดีงามของไทย
5 การเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
อย่างเต็มกําลังความสามารถ
คะแนนรวมด้ านคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
1

รายการประเมิน
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1.1 การมีวนิ ยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
1.3 การมีวสิ ัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

2

จรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ
2.1 ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ
2.2 ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
2.3 การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
3.1 การเอาใจใส่ รัก เมตตา ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้
กําลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
3.2 การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัย ที่
ถูกต้องดีงามแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
3.3 การไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และผูร้ ับบริ การ
3.4 การให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาคโดยไม่
เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาํ แหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
4.1 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
4.2 การยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมู่คณะ

20
(10)
(5)
(5)
20
(5)

3

4

(5)

(5)

(5)

20
(10)
(5)
(5)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

5

จรรยาบรรณต่ อสั งคม
5.1 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม
5.2 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการรักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม
คะแนนรวมด้ วนจรรยาบรรณวิชาชี พ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
20
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุ ปผลการประเมิน
คะแนน

ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุ ง
(90 – 100%)
(60 – 89%)
(ตํ่ากว่า 60%)
ครั้งที่ 1...
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2...
( )
( )
( )
ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึ กอบรม สิ่ งทีค่ วรพัฒนา/แก้ ไขของผู้รับการประเมิน
ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. )

ครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
................................................................................
................................................................................
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ข้อ
11 วรรคสาม เหตุผล (ระบุวา่ ผลการประเมินดีเด่น
เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แต่มี
ข้อจํากัดเรื่ องโควต้า และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่
2 และมีโควตาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย (....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................
วันที่......................................................................... วันที่.........................................................................

ตอนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ ( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
(...............................................)
ตําแหน่ง................................................
ตําแหน่ง................................................
วันที่......................................................
วันที่......................................................

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2) )
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม .......... – 31 มีนาคม ..........)
 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน .......... – 30 กันยายน ..........)
ชื่อผูร้ ับการประเมิน.......................................................................................................................
ตําแหน่ง.........................................ระดับ......................................เงินเดือน.....................บาท
สังกัด..............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริ มาณผลงาน
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย ข้อตกลง หรื อมาตรฐาน
ของงาน)
คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความประณี ต หรื อ
คุณภาพอื่น ๆ)
ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน
เปรี ยบเทียบกับเวลาที่กาํ หนดไว้สาํ หรับการปฏิบตั ิงาน
หรื อภารกิจนั้น)
การประหยัดหรือความคุ้มค่ าของการใช้ ทรัพยากร
(พิจารณาจากความฟุ่ มเฟื อยในการใช้ทรัพยากรหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กบั ผลผลิตของงาน
หรื อโครงการ)

30

2

3

4

30

30

30

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่

รายการประเมิน

ผลสั มฤทธิ์ของงานทีป่ ฏิบัติได้ (พิจารณาจากผลผลิต
หรื อผลลัพธ์ของผลงานเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของงาน)
6 ผลงานดีเด่ น (พิจารณาจากมีผลงานดีเด่นเป็ นที่
ประจักษ์เป็ นแบบอย่างที่ดีได้)
7 การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมีวสิ ัยทัศน์
ความสามารถในการคาดการณ์ กําหนดเป้ าหมายและ
วิธีปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม)
8 ความรับผิดชอบ (การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยเต็มใจ มุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วง
และยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน)
9 ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ความรอบรู ้ในงาน
เข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถคิดวิเคราะห์ เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
10 การปฏิบัติงานตามนโยบายและการให้ ความร่ วมมือใน
การทํางาน
คะแนนรวมด้ านผลการปฏิบัติงาน
5

คะแนนเต็ม
30

30
30

30

30

30
300

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
และวางตนเป็ นกลางทางการเมือง
2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต วิริยะ
อุตสาหะ
3 การปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หน่วยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่
ชอบด้วยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ชุมชน
และสังคม ตรงต่อเวลา และอุทิศตนต่องาน
5 การรักษาชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ตน
ไม่กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยไม่มีมูล
ความจริ ง และไม่กระทําการ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทํา
การหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
คะแนนรวมด้ านความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10
10

50

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าร่ วมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
4 การประพฤติและปฏิบตั ิตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณี อนั ดีงามของไทย
5 การเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
อย่างเต็มกําลังความสามารถ
คะแนนรวมด้ านคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณ
ที่
1

รายการประเมิน
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1.1 การมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็ นข้าราชการ
1.2 การใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่ อสัตย์
1.3 การมีทศั นคติที่ดีและพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

คะแนนเต็ม
30
(10)
(10)
(10)

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ที่
2

รายการประเมิน

จรรยาบรรณต่ อหน่ วยงาน
2.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ จริ ต เสมอภาค
ปราศจากอคติ
2.2 การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและคุณภาพ
การศึกษาเป็ นสําคัญ
3 จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงาน
3.1 การให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มของ
ตน โดยการช่วยทํางานร่ วมกัน แก้ปัญหา เสนอแนะ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
3.2 การเอาใจใส่ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
3.3 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ทางราชการ
3.4 การปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
ผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าํ ใจ และมนุษยสัมพันธ์
อันดี
4 จรรยาบรรณต่ อสั งคม
4.1 การให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือและบริ การชุมชน
4.2 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการรักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม
คะแนนรวมด้ านจรรยาบรรณ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
20
(10)
(10)

40
(10)

(10)
(10)

(10)

10
(5)
(5)
100
500

คะแนนทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ตอนที่ 5 สรุ ปผลการประเมิน
คะแนน

ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุ ง
(90 – 100%)
(60 – 89%)
(ตํ่ากว่า 60%)
ครั้งที่ 1...
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2...
( )
( )
( )

ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึ กอบรม สิ่ งทีค่ วรพัฒนา/แก้ ไขของผู้รับการประเมิน
ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. )

ครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินตํ่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณี เสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชดั เจน)
................................................................................
................................................................................
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ข้อ
11 วรรคสาม เหตุผล (ระบุวา่ ผลการประเมินดีเด่น
เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แต่มี
ข้อจํากัดเรื่ องโควต้า และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่
2 และมีโควตาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย (....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................
วันที่......................................................................... วันที่.........................................................................

ตอนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ ( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน.......................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
(...............................................)
ตําแหน่ง................................................
ตําแหน่ง................................................
วันที่......................................................
วันที่......................................................

