
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
การปฏิบัติงานของขาราชการคร ู
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คําชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(แบบประเมินแนบทายหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

1.  วัตถุประสงค 
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอื่น ๆ  
1.2 การพัฒนา และการแกไขการปฏิบัติงาน 
1.3 การใหออกจากราชการ 
1.4 การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 

โดยประเมนิปละ  2  คร้ัง  ตามรอบปงบประมาณ  ดังนี ้
 คร้ังท่ี  1  เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปแรก  
ระยะเวลาตั้งแตวันที ่1  ตุลาคม  ถึงวันที ่ 31  มีนาคม  ของปถัดไป 
 คร้ังท่ี  2  เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปหลัง  
ระยะเวลาตั้งแตวันที ่1  เมษายน  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  ของปเดียวกัน 

2.  แบบประเมิน 
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  แบงเปน  5  แบบ  ดังนี ้
 แบบที่ 1  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูสอน 
 แบบที่ 2  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 แบบที่ 3  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารการศึกษา 
 แบบที่ 4  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงศกึษานิเทศก 
 แบบที่ 5  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค. (2) 
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3.  รายการประเมิน 
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง  5  แบบ  มีรายการประเมนิอยู  4  ตอน  คือ  ตอนที่  1 -  ตอนที่  4  คะแนนรวม  500  คะแนน  
ดังตอไปนี ้
 ตอนที ่ 1  เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวม  300  คะแนน  คิดเปนคะแนนรอยละ  60 
 ตอนที ่ 2  เปนการประเมินความประพฤติในการรักษาวินยั  คะแนนรวม  50  คะแนน   
คิดเปนคะแนนรอยละ  10   
 ตอนที ่ 3  เปนการประเมนิคณุธรรม  จริยธรรม  คะแนนรวม 50 คะแนน  คิดเปนคะแนนรอยละ  10   
 ตอนที ่ 4  เปนการประเมนิจรรยาบรรณวชิาชพี  คะแนนรวม 100 คะแนน  คิดเปนคะแนนรอยละ 20   

4.  วิธีการประเมิน 
 ใหคณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งพิจารณาการประเมินดานผลการปฏิบัติงาน  ความประพฤติ
ในการรักษาวนิัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชพีของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ตามรายการประเมินตั้งแตตอนที่  1 - ตอนที่  4  ทุกรายการ  โดยกําหนดน้ําหนกัคะแนนตามระดับคุณภาพ
เปน  5  ระดับ  คือ 

ดีมาก หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมนินัน้ ๆ  ไดรับ
ความสําเรจ็หรือนาพอใจอยางยิ่ง  ซ่ึงใหไดคะแนนเต็มหรือคาน้ําหนกั
เทากับ  5  หรือไดคะแนนรอยละ  81 – 100 

ดี หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไดรับ
ความสําเรจ็หรือนาพอใจระดบัดี  ซ่ึงใหไดรับคาน้ําหนักคะแนน
เทากับ  4  หรือไดคะแนนรอยละ  61 - 80 

ปานกลาง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไดรับ
ความสําเรจ็หรือนาพอใจระดบัพอสมควร  ซ่ึงใหไดรับคาน้ําหนัก
คะแนนเทากับ  3  หรือไดคะแนนรอยละ  41 - 60 

ควรปรับปรุง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไดรับ
ความสําเร็จนอย  หรือไมนาพอใจ  ควรไดปรับปรุง  ซ่ึงใหไดรับคา
น้ําหนกัคะแนนเทากับ  2  หรือไดคะแนนรอยละ  21 – 40 

ควรปรับปรุง
อยางยิ่ง 

หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไมไดรับ
ความสําเร็จและอาจเสียหายแกทางราชการไดหรือไมนาพอใจ  
สมควรปรับปรุงแกไขอยางยิ่ง  ซ่ึงใหไดคาน้ําหนกัคะแนนเทากับ  1  
หรือไดคะแนนนอยกวารอยละ  21 
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 การประเมินระดับคุณภาพในแตละรายการใหใชตารางตอไปนี้ประกอบการพิจารณาใหคะแนน 
ระดับคุณภาพ รายการ

ประเมิน 
(คะแนนเต็ม) 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง
อยางยิง่ 

5 5 4 3 2 1 
10 9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 
20 17 - 20 13 - 16 9 - 12 5 - 8 1 - 4 
30 25 - 30 19 - 24 13 - 18 7 - 12 1 - 6 
40 33 - 40 25 - 32 17 - 24 9 - 16 1 - 8 

 

5.  เกณฑตัดสิน   
 ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินที่ไดดําเนินการในตอนที่ 1 - ตอนที่ 4  โดยประเมินวา
ผูรับการประเมินอยูในเกณฑตัดสินระดับใด  ดังนี้ 
 ระดับดีเดน     หมายถึง   ผลการประเมินเปนที่พอใจอยางยิ่ง  ผลคะแนนจะอยูระหวาง   
      90 - 100%    อยูในระดบัที่สมควรเลื่อนเงนิเดือน  1  ขั้นได 
 ระดับเปนทีย่อมรับได  หมายถึง  ผลการประเมินเปนที่พอใจตามมาตรฐาน  ผลคะแนน 
      จะอยูระหวาง  60 - 89%    อยูในระดับที่สมควรเลื่อนเงินเดือน 
      คร่ึงขั้นได 
 ระดบัตองปรับปรุง   หมายถึง  ผลการประเมนิต่ํากวามาตรฐานมาก  และยังไมเปนที่พอใจ   
      ผลคะแนนจะต่ํากวา  60%    อยูในระดับทีไ่มสมควร 
      เล่ือนขั้นเงินเดอืน 

 ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินในตอนที่ 5  ดังนี ้
 

    

คะแนน ผลการประเมินดีเดน 
(90 - 100%) 

ผลการประเมนิเปนทีย่อมรบัได 
(60 - 89%) 

ผลการประเมินตองปรับปรุง
(ต่ํากวา  60%) 

คร้ังที่ 1 …… (      ) (      ) (      ) 
คร้ังที่ 2 …… (      ) (      ) (      ) 
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6.  การรายงานผลการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน 
 6.1  ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมินตอผูบังคับบัญชา  โดยยึดสรุปผลการประเมิน
ในตอนที่  1  -  ตอนที่  4  เปนหลัก  โดยพจิารณาประกอบกับขอมูลการลาและพฤติกรรมการมาทํางานของ
ผูรับการประเมิน  ตามแบบที่กําหนดในตอนที่ 6  ความเห็นของคณะกรรมการ  ไดแก 

(1) ความเหน็เกีย่วกับการพัฒนา  ฝกอบรม  (ส่ิงที่ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 
(2) ความเห็นเกีย่วกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน  เปนขอเสนอวาผูรับการประเมนิ  สมควรไดรับ

การเลื่อนขั้นเงนิเดือนตามผลการประเมินระดับใด  ในกรณทีี่เสนอใหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน
ระดับดีเดนหรือผลการประเมินระดับตองปรับปรุงตองระบุเหตุผลดวย   
 6.2  เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณารายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประกอบกับขอมูลการลา
และพฤติกรรมการมาทํางานของผูรับการประเมินแลว  ใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ 
ผูส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยความเหน็ชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาหรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง   
ตามแบบที่กําหนดในตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบังคับบัญชา  โดยระบวุาเหน็ดวยกบัการประเมนิหรือมีความเหน็
แตกตางกบัของคณะกรรมการในเรื่องการใหคะแนนในการประเมนิ  การพัฒนาผูรับการประเมนิ  และหรือ 
การเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(ตําแหนงผูสอน) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 การจัดการเรียนรู 150   
 1.1  การวิเคราะหหลักสูตรและการเตรียมการสอน (30)   
 1.2  การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูและ 

       การพัฒนาแผนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหม ี
       คุณลักษณะที่พึงประสงค 

(30)   

 1.3  การใชและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (30)   
 1.4  การวัดและประเมินผล (30)   
 1.5  การวิจยัและหรือนําผลการวิจยัไปแกปญหาการเรียนรู 

       ของผูเรียน 
(30)   

2 การจัดระบบการดูแลชวยเหลือเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน 

30   

3 การรวมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร  สื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษา   
แหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถิ่น 

30   

4 การประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชมุชน
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

30   

5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชพี 30   
6 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   
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ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

และวางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ชุมชน  และ
สังคม  ตรงตอเวลา  และอุทศิตนตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง  กลาวหา  หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูล
ความจริง  และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
 
ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ผูเรียน  และบคุคลทั่วไป 

10   

 

 
 
 
 
 



แบบที ่1 
-3- 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  

หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 
10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 

ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ความศรัทธาตอวิชาชีพ (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกําลังใจแก

ผูเรียน  และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย            
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน  และผูรับบริการ  ตามบทบาท
หนาที่อยางเตม็ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของผูเรียนและ
ผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   

คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   
 

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 

 
    คะแนน                  ผลการประเมินดเีดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได       ผลการประเมินตองปรบัปรุง 

                                                  (90 – 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

  คร้ังที่  1  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
  คร้ังที่  2  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
 

 

ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  
6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
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6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน  
1  ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา  และผลประเมิน
ดีเดนอกีในครัง้ที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือนได
อยางไรบาง 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………………………..   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (………………………………….………) 
ตําแหนง………………………………….…… 

       วันที…่………………………………..………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………. 
……………………………………….….…………
……………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………..   
………………………………………..……………
…………………………………………………….. 

ลงชื่อ………………………………….……..ผูประเมิน 
        (…………………………………..……) 
ตําแหนง……………………………….…… 

       วันที…่………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษา) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 งานวชิาการ 50   
 1.1  การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (10)   
 1.2  การจัดการแหลงการเรียนรู (10)   
 1.3  การสงเสริมการใชส่ือ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม 

       ทางการศึกษา  และการวิจัย 
(10)   

 1.4  การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
       เปนสําคัญ 

(10)   

 1.5  การจัดการวัดผล/ประเมนิผล (10)   
2 งานบริหารงานบุคคล 50   
 2.1  การวางแผนอัตรากําลังในสถานศึกษา (10)   
 2.2  การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง (10)   
 2.3  การจัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากร 

       ในสถานศึกษา 
(10)   

 2.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน (10)   
 2.5  การจัดสวสัดิการใหแกบุคลากรในสถานศึกษา (10)   
3 งานบริหารแผนงานและงบประมาณ 50   
 3.1  แผนพัฒนาสถานศึกษา (20)   
 3.2  แผนปฏิบัติการ (20)   
 3.3  การบริหารงบประมาณ (10)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

4 การบริหารงานทั่วไป 120   
 4.1  งานกิจการนักเรียน (20)   
 4.2  งานอาคารสถานที่ (20)   
 4.3  งานประกนัคุณภาพการศึกษา (20)   
 4.4  งานระดมทรัพยากรจากชุมชน (20)   
 4.5  งานชุมชนและการมีสวนรวม (20)   
 4.6  งานรักษาความปลอดภยั (20)   
5 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   

หมายเหต ุ สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  (มาตรา  38  ข. (1)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547)  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาประเมิน 
     รายการตาง ๆ ในขอ 1 – ขอ 5  ตามที่มอบหมาย  และปรับคะแนนเต็มใหเหมาะสมเพื่อใหได 
     คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน  300  คะแนน 

ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  ตรงตอเวลา  และอุทิศตน
ตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
 



แบบที ่2 -3- 
ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน  และบคุคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 

ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ศรัทธาตอวชิาชพี (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกาํลังใจ

แกผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศกึษา  และผูรับบริการ  
ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย              
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  สต ิ
        ปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของผูเรียน  ครู  และ 
        บุคลากรทางการศึกษา  และผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   

คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
    คะแนน     ผลการประเมินดีเดน       ผลการประเมินเปนที่ยอมรบัได       ผลการประเมินตองปรับปรุง 

                                     (90 - 100%)                            (60 - 89%)                             (ต่ํากวา 60%) 
คร้ังที่  1  ……                  (       )                                      (       )                                       (       ) 
คร้ังที่  2  ……                  (       )                                      (       )                                       (       ) 
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ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  

6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 
 

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน 1  
ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา  และผลประเมิน
ดีเดนอกีในครัง้ที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือนได
อยางไรบาง) 

 ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..………
……………………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่…………………………………………… 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่………………………………………. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………….. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………….   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (……………………………….…………) 
ตําแหนง……………………………….……… 

       วันที…่……………………………..…………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพฒันาผูรับการประเมิน……………………… 
……………………………………….….……….
…………………………………………………... 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………   
………………………………………..…………
………………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………………...ผูประเมิน 
        (……………………………………..) 
ตําแหนง………………………..………… 

       วันที…่……………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที ่3 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตําแหนงผูบรหิารการศึกษา) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 
 

การบริหารและการจัดองคการ 
1.1 การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที ่
       การศึกษา 

50 
(10) 

  

 1.2 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ 
       ในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

(10)   

 1.3 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ  สําหรับการ 
บริหารจัดการ 

(10)   

 1.4  การประสาน  สงเสริม  การปฏิบัติราชการกับองคกรอื่น 
        หรือหนวยงานตาง ๆ 

(10)   

 1.5 การกํากับ ดแูล ติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(10)   

2 การพัฒนางานวิชาการ 
2.1  การจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษา 

50 
(10) 

  

 2.2  การศึกษา  วิเคราะห  วิจยั  และสังเคราะหขอมูล 
       สารสนเทศดานการศึกษา 

(10)   

 2.3  การประสาน สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
       รวมกับสถานศึกษา 

(10)   

 2.4  การจัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
       การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

(10)   

 2.5  การวิจยัและพัฒนาการศึกษา (10)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 การบริหารงานบุคคล 
3.1  การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ 
       การศึกษา 

 
50 

(10) 

  

 3.2  การวางแผน  และดําเนนิการเกีย่วกับการพัฒนา 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

(10)   

 3.3 การจัดทํามาตรฐานคุณภาพงานการกําหนดภาระงาน
ขั้นต่ํา  และเกณฑการประเมนิผลงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(10)   

 3.4  การดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่ 
       การศึกษา 

(10)   

 3.5  การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล (10)   

4 การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
4.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารการเงินงบประมาณ 
       ของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

50 
(10) 

  

 4.2 การกํากับ  ติดตาม  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ตามแผนปฏิบัติการ 

(10)   

 4.3  การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ 
       ดานการเงนิและงบประมาณ 

(10)   

 4.4  การเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (10)   
 4.5  การจัดทํารายงานผลการบริหารงานการเงินและ 

       งบประมาณ 
(10)   

5 การบริหารทั่วไป 
5.1  การจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

25 
(5) 

  

 5.2  การบริหารงานประชาสัมพันธ (5)   
 5.3  การจัดการเกี่ยวกับงานพิธีการตาง ๆ (5)   
 การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษา 
(5)   

 5.4 การจัดการสวสัดิการตาง ๆ และการบริการใน 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

6 การจัดการศึกษาของบคุคล  ทองถิ่น  และหนวยงานอื่น 
6.1 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
        เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน 

25 
(5) 

  

 6.2 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
       ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)   

 6.3 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการการศึกษา
ของสถาบันศาสนา 

(5)   

 6.4 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ของบุคคล  องคกรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นในเขตพื้นที่การศกึษา 

(5)   

 6.5 การกํากับ  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานอื่น 

(5)   

7 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 50   

 คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   

 
หมายเหตุ  สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (มาตรา 38 ข. (3)  แหงพระราชบัญญัติ 

    ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547)  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่
    การศึกษาประเมินรายการตาง ๆ ในขอ 1 – ขอ 7  ตามที่มอบหมาย  และปรับคะแนนเต็มใหเหมาะสม 

     เพื่อใหไดคะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน  300  คะแนน 
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ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  ตรงตอเวลา  และอุทิศตน
ตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
 

ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม  เขา
รวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
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ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ศรัทธาตอวชิาชพี (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกาํลังใจ

แกครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูรวมงาน  และ
ผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย            
ที่ถูกตองดีงามแกผูรวมงาน  และผูรับบริการ   
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความ 

       บริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ผูรวมงานและผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   

คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   
 

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
 

 
    คะแนน                ผลการประเมินดีเดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได     ผลการประเมินตองปรับปรุง 

                                                (90 - 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

   คร้ังที่  1  ……                          (       )                                          (       )                                          (       ) 
   คร้ังที่  2  ……                          (       )                                          (       )                                          (       ) 
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ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  
6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 
 

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน  
1  ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากดัเรื่องโควตา  และผลประเมนิ
ดีเดนอีกในครัง้ที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ไดอยางไรบาง) 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………….   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (…………………………………..………) 
ตําแหนง…………………………………….… 

       วันที…่………………………………..………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………. 
……………………………………….….……….
…………………………………………………… 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………   
………………………………………..…………
………………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………………...ผูประเมิน 
        (……………………………………..) 
ตําแหนง…………………………….…… 

       วันที…่………………………………..…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบที ่4  

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(ตําแหนงศึกษานิเทศก) 

 
  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 100   
 1.1  การวางแผนการนิเทศ (20)   
 1.2  การเตรียมเครื่องมือนิเทศ (20)   
 1.3  กระบวนการนิเทศ (20)   
 1.4  การประเมินผลการนิเทศ (20)   
 1.5  ผลการนิเทศการศึกษาและการนําผลการนิเทศไปใช 

       ในการพฒันางาน 
(20)   

2 งานวิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาการศึกษา 100   
 2.1  การวิเคราะหหรือวิจยัเกีย่วกับหลักสูตร (20)   
 2.2  การวิเคราะหหรือวิจยักระบวนการเรียนรู (20)   
 2.3  การวิเคราะหหรือวิจยัส่ือ  เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรม 

       ทางการศึกษา 
(20)   

 2.4  การวิเคราะหหรือวิจยัเกีย่วกับการพัฒนาระบบ  
       บริหารงานวิชาการ 

(20)   

 2.5  การประกนัคุณภาพการศึกษา (20)   
 

 

 

 



แบบที ่4 
- 2 - 

 

 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 งานใหบริการทางวิชาการแกสถานศึกษาในสังกัด 
3.1  การใหคําปรึกษาแนะนาํทางวิชาการแกผูสอน 

40 
(20) 

  

 3.2  การสงเสริมใหผูสอนนาํผลการวิจัยไปใชในการจัด 
       การเรียนการสอน 

(20)   

4 งานใหบริการทางวิชาการแกสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน   
อาทิเชน  องคกรชุมชน  เอกชน  องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  สถาบันศาสนา  หรือสถาบันสังคมอื่น ๆ 

30   

5 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย  
อาทิเชน  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  คณะกรรมการ
ตามนโยบายกระทรวง  หรือกรมเจาสังกัด  เปนตน 

30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   

 
ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ชุมชน  และสังคม  
ตรงตอเวลา  และอุทิศตนตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
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ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 

ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ศรัทธาตอวิชาชีพ (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม   

ใหกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศกึษา   
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาทีโ่ดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย            
ที่ถูกตองดีงามแกครูและบุคลากรทางการศึกษา   
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   

คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   
 

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
 

 
    คะแนน                  ผลการประเมินดเีดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได       ผลการประเมินตองปรบัปรุง 

                                                  (90 - 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

   คร้ังที่  1  ……                           (       )                                           (       )                                           (       ) 
   คร้ังที่  2  ……                           (       )                                           (       )                                           (       ) 
 

 

ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  
6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
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6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน  
1  ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากดัเรื่องโควตา  และผลประเมนิดีเดน
อีกในครั้งที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือนไดอยางไรบาง) 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………….. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….……………..   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (……………………………………….…) 
ตําแหนง………………………………..……… 

       วันที…่…………………...……………………. 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพฒันาผูรับการประเมิน……………………….. 
……………………………………….….………..
…………………………………………………… 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน……………………………..   
………………………………………..………….
…………………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………………..ผูประเมิน 
        (……………………………….………) 
ตําแหนง……………………………….…… 

       วันที…่………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที ่5 
 

แบบประเมินผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2)) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..ระดับ........………………………..เงินเดือน………………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 ปริมาณผลงาน (พจิารณาจากปริมาณผลงานเปรยีบเทยีบกบั

เปาหมาย  ขอตกลง  หรือมาตรฐานของงาน) 
30   

2 คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกตอง   
ความครบถวน  ความสมบรูณ  และความประณีต 
หรือคุณภาพอืน่ ๆ) 

30   

3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทยีบ
กับเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนัน้) 

30   

4 การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  
(พิจารณาจากความฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือ
ความสัมพันธระหวางทรพัยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน
หรือโครงการ) 

30   

5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัตไิด (พจิารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธของผลงานเปรียบเทยีบกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของงาน) 

30   

6 ผลงานดีเดน (พิจารณาจากมผีลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
เปนแบบอยางที่ดีได) 

30   

7 การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมวีิสัยทัศน  
ความสามารถในการคาดการณ  กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 

30   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
8 ความรับผดิชอบ (การปฏิบัติงานในหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย

โดยเต็มใจ  มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง  และยอมรับผล 
ที่เกิดจากการทํางาน) 

30   

9 ความสามารถในการปฏบิัตงิาน (ความรอบรูในงาน  เขาใจ
เกี่ยวกับงานในหนาที่  และงานที่เกีย่วของ  สามารถคิด  
วิเคราะห  เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของกับงาน) 

30   

10 การปฏิบตัิงานตามนโยบายและการใหความรวมมือ 
ในการทํางาน 

30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   
 

ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

และวางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ชุมชน  และ
สังคม  ตรงตอเวลา  และอุทศิตนตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง  กลาวหา  หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูล
ความจริง  และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
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ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 

ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณ 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 30   
 1.1 การมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับ

การเปนขาราชการ 
(10)   

 1.2 การใชวิชาชพีในการปฏิบัตหินาทีด่วยความซื่อสัตย (10)   
 1.3 การมีทัศนคตทิี่ดีและพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ (10)   
2 จรรยาบรรณตอหนวยงาน 20   
 2.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความสจุริต  เสมอภาค   

ปราศจากอคติ 
(10)   

 2.2 การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและคุณภาพการศึกษา 
เปนสําคัญ 

(10)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบงัคบับัญชา   
และผูรวมงาน 

40   

 3.1 การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของกลุมของตน  โดย
การชวยทํางานรวมกนั  แกปญหา  เสนอแนะ  เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนางาน 

(10)   

 3.2 การเอาใจใส  ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั (10)   
 3.3 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  

สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิความสามัคคีในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนทางราชการ 

(10)   

 3.4 การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานดวยความสุภาพ  มนี้ําใจ  และมนษุยสัมพันธ
อันด ี

(10)   

4 จรรยาบรรณตอสังคม 10   
 4.1 การใหความรวมมือ  ชวยเหลือและบริการชุมชน (5)   
 4.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา

ผลประโยชนของสวนรวม 
(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณ 100   

คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   
 

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 

 
    คะแนน                  ผลการประเมินดเีดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได       ผลการประเมินตองปรบัปรุง 

                                                  (90 – 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

  คร้ังที่  1  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
  คร้ังที่  2  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
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ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  
6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน 1  
ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจาํกดัเรือ่งโควตา  และผลประเมนิดเีดน
อีกในครั้งที ่ 2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงนิเดือนไดอยางไร
บาง) 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………………………..   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (………………………………….………) 
ตําแหนง………………………………….…… 

       วันที…่………………………………..………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………. 
……………………………………….….…………
……………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………..   
………………………………………..……………
…………………………………………………….. 

ลงชื่อ………………………………….……..ผูประเมิน 
        (…………………………………..……) 
ตําแหนง……………………………….…… 

       วันที…่………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


