แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

คําชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(แบบประเมินแนบทายหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
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
โดยประเมินปละ 2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปแรก
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป
ครั้งที่ 2 เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปหลัง
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปเดียวกัน
2. แบบประเมิน
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แบงเปน 5 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูสอน
แบบที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
แบบที่ 3 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารการศึกษา
แบบที่ 4 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงศึกษานิเทศก
แบบที่ 5 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

-23. รายการประเมิน
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง 5 แบบ มีรายการประเมินอยู 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 - ตอนที่ 4 คะแนนรวม 500 คะแนน
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนรวม 300 คะแนน คิดเปนคะแนนรอยละ 60
ตอนที่ 2 เปนการประเมินความประพฤติในการรักษาวินยั คะแนนรวม 50 คะแนน
คิดเปนคะแนนรอยละ 10
ตอนที่ 3 เปนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คะแนนรวม 50 คะแนน คิดเปนคะแนนรอยละ 10
ตอนที่ 4 เปนการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนรวม 100 คะแนน คิดเปนคะแนนรอยละ 20
4. วิธีการประเมิน
ใหคณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งพิจารณาการประเมินดานผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ
ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามรายการประเมินตั้งแตตอนที่ 1 - ตอนที่ 4 ทุกรายการ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนตามระดับคุณภาพ
เปน 5 ระดับ คือ
ดีมาก
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนัน้ ๆ ไดรับ
ความสําเร็จหรือนาพอใจอยางยิ่ง ซึ่งใหไดคะแนนเต็มหรือคาน้ําหนัก
เทากับ 5 หรือไดคะแนนรอยละ 81 – 100
ดี
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ไดรับ
ความสําเร็จหรือนาพอใจระดับดี ซึ่งใหไดรับคาน้ําหนักคะแนน
เทากับ 4 หรือไดคะแนนรอยละ 61 - 80
ปานกลาง
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ไดรับ
ความสําเร็จหรือนาพอใจระดับพอสมควร ซึ่งใหไดรับคาน้ําหนัก
คะแนนเทากับ 3 หรือไดคะแนนรอยละ 41 - 60
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ไดรับ
ความสําเร็จนอย หรือไมนาพอใจ ควรไดปรับปรุง ซึ่งใหไดรับคา
น้ําหนักคะแนนเทากับ 2 หรือไดคะแนนรอยละ 21 – 40
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ ไมไดรับ
อยางยิ่ง
ความสําเร็จและอาจเสียหายแกทางราชการไดหรือไมนาพอใจ
สมควรปรับปรุงแกไขอยางยิ่ง ซึ่งใหไดคา น้ําหนักคะแนนเทากับ 1
หรือไดคะแนนนอยกวารอยละ 21

-3การประเมินระดับคุณภาพในแตละรายการใหใชตารางตอไปนี้ประกอบการพิจารณาใหคะแนน
รายการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง
(คะแนนเต็ม)
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% อยูในระดับที่สมควรเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้นได
ระดับเปนทีย่ อมรับได หมายถึง ผลการประเมินเปนที่พอใจตามมาตรฐาน ผลคะแนน
จะอยูระหวาง 60 - 89% อยูในระดับที่สมควรเลื่อนเงินเดือน
ครึ่งขั้นได
ระดับตองปรับปรุง หมายถึง ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานมาก และยังไมเปนที่พอใจ
ผลคะแนนจะต่ํากวา 60% อยูในระดับทีไ่ มสมควร
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินในตอนที่ 5 ดังนี้
คะแนน
ครั้งที่ 1 ……
ครั้งที่ 2 ……

ผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนทีย่ อมรับได ผลการประเมินตองปรับปรุง
(90 - 100%)
(60 - 89%)
(ต่ํากวา 60%)
( )
( )
( )
( )
( )
( )

-46. การรายงานผลการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือน
6.1 ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมินตอผูบังคับบัญชา โดยยึดสรุปผลการประเมิน
ในตอนที่ 1 - ตอนที่ 4 เปนหลัก โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลาและพฤติกรรมการมาทํางานของ
ผูรับการประเมิน ตามแบบที่กําหนดในตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ ไดแก
(1) ความเห็นเกีย่ วกับการพัฒนา ฝกอบรม (สิ่งที่ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน)
(2) ความเห็นเกีย่ วกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน เปนขอเสนอวาผูร ับการประเมิน สมควรไดรบั
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินระดับใด ในกรณีที่เสนอใหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน
ระดับดีเดนหรือผลการประเมินระดับตองปรับปรุงตองระบุเหตุผลดวย
6.2 เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณารายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประกอบกับขอมูลการลา
และพฤติกรรมการมาทํางานของผูรับการประเมินแลว ใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผูสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ตามแบบที่กําหนดในตอนที่ 7 ความเห็นของผูบังคับบัญชา โดยระบุวาเห็นดวยกับการประเมินหรือมีความเห็น
แตกตางกับของคณะกรรมการในเรื่องการใหคะแนนในการประเมิน การพัฒนาผูรับการประเมิน และหรือ
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน

แบบที่ 1
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหนงผูสอน)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ………. - 31 มีนาคม ………..)
 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ……… - 30 กันยายน ….……)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่
1

รายการประเมิน

การจัดการเรียนรู
1.1 การวิเคราะหหลักสูตรและการเตรียมการสอน
1.2 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูและ
การพัฒนาแผนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
1.3 การใชและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1.4 การวัดและประเมินผล
1.5 การวิจยั และหรือนําผลการวิจยั ไปแกปญหาการเรียนรู
ของผูเรียน
2 การจัดระบบการดูแลชวยเหลือเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน
3 การรวมปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา
แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
4 การประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6 ผลการปฏิบัตงิ านตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
150
(30)
(30)

(30)
(30)
(30)
30
30

30
30
30
300

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
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แบบที่ 1

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่

รายการประเมิน

1

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และวางตนเปนกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต วิริยะ อุตสาหะ
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หนวยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ชุมชน และ
สังคม ตรงตอเวลา และอุทศิ ตนตองาน
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน
ไมกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยไมมีมูล
ความจริง และไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10

10
10

50

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่
1
2
3

รายการประเมิน
การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม
เขารวมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ผูเรียน และบุคคลทั่วไป

คะแนนเต็ม
10
10
10

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 1

-3ที่

รายการประเมิน

4

การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่ วของ
ใหความรวมมือในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
คะแนนรวมดานคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
รายการประเมิน
1

2

3

จรรยาบรรณตอตนเอง
1.1 การมีวินยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
1.3 การมีวิสัยทัศน ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.1 ความรัก ความศรัทธาตอวิชาชีพ
2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ
2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3.1 การเอาใจใส รัก เมตตา ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
ผูเรียน และผูรบั บริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน และผูรับบริการ ตามบทบาท
หนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของผูเรียนและ
ผูรับบริการ
3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10

50

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

(5)

(5)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 1

-4ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

4

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ
5 จรรยาบรรณตอสังคม
5.1 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
5.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม
คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

20
(10)
(5)
(5)
20
(10)
(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
คะแนน
ครั้งที่ 1 ……
ครั้งที่ 2 ……

ผลการประเมินดีเดน
(90 – 100%)
(
(

)
)

ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได
(60 - 89%)
(
(

)
)

ผลการประเมินตองปรับปรุง
(ต่ํากวา 60%)
(
(

)
)

ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝกอบรม สิ่งที่ควรพัฒนา/แกไขของผูรับการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

-5-

แบบที่ 1

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่าํ กวา 60 %)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณีเสนอ ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้
ใหระบุใหชัดเจน)
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
…………………………………………………………………. การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ขอ 11 วรรคสาม เหตุผล
…………………………………………………………………. (ระบุวา ผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน
…………………………………………………………………. 1 ขั้นในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมิน
ดีเดนอีกในครัง้ ที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนได
อยางไรบาง
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/
(……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
(………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง…………………………………………..
ตําแหนง………………………………………
วันที…
่ …………………………………………….
วันที…
่ ………………………………………..

-6-

แบบที่ 1

ตอนที่ 7 ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………….
(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….
………………………………………….……………
………………………………………….…………
……………………………………………………….
…………………………………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน……………………….
……………………………………….….…………
……………………………………….….……………
…………………………………………………….
……………………………………………………….
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………..
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………………………..
………………………………………..……………
………………………………………..………………
……………………………………………………..
……………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….……..ผูประเมิน
ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………..……)
(………………………………….………)
ตําแหนง……………………………….……
ตําแหนง………………………………….……
วันที…
่ ……………………………………….
วันที…
่ ………………………………..……….

แบบที่ 2
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ………. - 31 มีนาคม ………..)
 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ……… - 30 กันยายน ….……)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

งานวิชาการ
1.1 การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการแหลงการเรียนรู
1.3 การสงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษา และการวิจัย
1.4 การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
1.5 การจัดการวัดผล/ประเมินผล
งานบริหารงานบุคคล
2.1 การวางแผนอัตรากําลังในสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2.3 การจัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากร
ในสถานศึกษา
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน
2.5 การจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
งานบริหารแผนงานและงบประมาณ
3.1 แผนพัฒนาสถานศึกษา
3.2 แผนปฏิบัติการ
3.3 การบริหารงบประมาณ

50
(10)
(10)
(10)

2

3

(10)
(10)
50
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
50
(20)
(20)
(10)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2

-2ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

4

การบริหารงานทั่วไป
120
4.1 งานกิจการนักเรียน
(20)
4.2 งานอาคารสถานที่
(20)
4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา
(20)
4.4 งานระดมทรัพยากรจากชุมชน
(20)
4.5 งานชุมชนและการมีสว นรวม
(20)
4.6 งานรักษาความปลอดภัย
(20)
5 ผลการปฏิบัตงิ านตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
30
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน
300
หมายเหตุ 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
ที่
รายการประเมิน
1

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
วางตนเปนกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต วิริยะ อุตสาหะ
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หนวยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ที่ชอบดวยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ตรงตอเวลา และอุทิศตน
ตองาน
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน
ไมกลัน่ แกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยไมมีมูลความจริง
และไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชน
อันอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10

10

50

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2

-3ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม
เขารวมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และบุคคลทั่วไป
4 การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่ วของ
ใหความรวมมือในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
คะแนนรวมดานคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
รายการประเมิน
1

2

จรรยาบรรณตอตนเอง
1.1 การมีวินยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
1.3 การมีวิสัยทัศน ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.1 ความรัก ศรัทธาตอวิชาชีพ
2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ
2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50
คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)
20
(10)
(5)
(5)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2

-4ที่
3

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
20
3.1 การเอาใจใส รัก เมตตา ชวยเหลือ สงเสริม ใหกาํ ลังใจ
(5)
แกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูรับบริการ
ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย
(5)
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติ
(5)
ปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของผูเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และผูรับบริการ
3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย
(5)
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
20
4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
(10)
4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(5)
4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ
(5)
5 จรรยาบรรณตอสังคม
20
5.1 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ
(10)
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
5.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
และสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
(5)
ผลประโยชนของสวนรวม
100
คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวมทั้งสิ้น
500
ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
คะแนน ผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได ผลการประเมินตองปรับปรุง
(90 - 100%)
(60 - 89%)
(ต่ํากวา 60%)
ครั้งที่ 1 ……
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2 ……
( )
( )
( )

แบบที่ 2
-5ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝกอบรม สิ่งที่ควรพัฒนา/แกไขของผูรับการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่าํ กวา 60 %)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณีเสนอ ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้
ใหระบุใหชัดเจน)
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
…………………………………………………………………. การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ขอ 11 วรรคสาม เหตุผล
…………………………………………………………………. (ระบุวา ผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน 1
…………………………………………………………………. ขั้นในครัง้ แรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมิน
ดีเดนอีกในครัง้ ที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนได
อยางไรบาง)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..………
………………………………………………………..

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

-6-

แบบที่ 2

ตอนที่ 7 ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………….
(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….
………………………………………….……………
………………………………………….…………
……………………………………………………….
…………………………………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………..
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………
……………………………………….….……………
……………………………………….….……….
……………………………………………………….
…………………………………………………...
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………….
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………
………………………………………..………………
………………………………………..…………
……………………………………………………….
…………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน
ลงชื่อ……………………………………...ผูประเมิน
(……………………………….…………)
(……………………………………..)
ตําแหนง……………………………….………
ตําแหนง………………………..…………
วันที…
่ ……………………………..………….
วันที…
่ …………………………………….

แบบที่ 3
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหนงผูบริหารการศึกษา)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ………. - 31 มีนาคม ………..)
 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ……… - 30 กันยายน ….……)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………..
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่
รายการประเมิน
1

2

การบริหารและการจัดองคการ
1.1 การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ
ในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
1.3 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ สําหรับการ
บริหารจัดการ
1.4 การประสาน สงเสริม การปฏิบัติราชการกับองคกรอื่น
หรือหนวยงานตาง ๆ
1.5 การกํากับ ดูแล ติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การพัฒนางานวิชาการ
2.1 การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา
2.2 การศึกษา วิเคราะห วิจยั และสังเคราะหขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา
2.3 การประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา
2.4 การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
2.5 การวิจยั และพัฒนาการศึกษา

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

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 3

-2ที่

รายการประเมิน

3

การบริหารงานบุคคล
3.1 การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่
การศึกษา
3.2 การวางแผน และดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
3.3 การจัดทํามาตรฐานคุณภาพงานการกําหนดภาระงาน
ขั้นต่ํา และเกณฑการประเมินผลงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.4 การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่
การศึกษา
3.5 การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล

4

5

การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
4.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารการเงินงบประมาณ
ของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
4.2 การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
4.3 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ดานการเงินและงบประมาณ
4.4 การเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4.5 การจัดทํารายงานผลการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ
การบริหารทั่วไป
5.1 การจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
5.2 การบริหารงานประชาสัมพันธ
5.3 การจัดการเกี่ยวกับงานพิธีการตาง ๆ
การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.4 การจัดการสวัสดิการตาง ๆ และการบริการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คะแนนเต็ม

50
(10)
(10)
(10)

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

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 3

-3ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

6

การจัดการศึกษาของบุคคล ทองถิ่น และหนวยงานอื่น
6.1 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน
6.2 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.3 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการการศึกษา
ของสถาบันศาสนา
6.4 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ของบุคคล องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา
6.5 การกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานอื่น
ผลการปฏิบัตงิ านตามภาระงานอื่น ๆ ทีไ่ ดรับมอบหมาย
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน

25
(5)

7

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(5)
(5)
(5)

(5)
50
300

หมายเหตุ สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 38 ข. (3) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547) ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประเมินรายการตาง ๆ ในขอ 1 – ขอ 7 ตามที่มอบหมาย และปรับคะแนนเต็มใหเหมาะสม
เพื่อใหไดคะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน 300 คะแนน

แบบที่ 3

-4ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
รายการประเมิน
1

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
วางตนเปนกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต วิริยะ อุตสาหะ
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หนวยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ที่ชอบดวยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ตรงตอเวลา และอุทิศตน
ตองาน
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน
ไมกลัน่ แกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยไมมีมูลความจริง
และไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชน
อันอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย
ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่
รายการประเมิน
1

การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม เขา
รวมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
4 การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่ วของ
ใหความรวมมือในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
คะแนนรวมดานคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10

10

10

50
คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10

50

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 3
-5ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
รายการประเมิน
1

2

3

จรรยาบรรณตอตนเอง
1.1 การมีวินยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
1.3 การมีวิสัยทัศน ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.1 ความรัก ศรัทธาตอวิชาชีพ
2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ
2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3.1 การเอาใจใส รัก เมตตา ชวยเหลือ สงเสริม ใหกาํ ลังใจ
แกครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูรวมงาน และ
ผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย
ที่ถูกตองดีงามแกผูรวมงาน และผูรับบริการ
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจ
3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูรวมงานและผูรับบริการ
3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ

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

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 3
-6ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

4

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ
5 จรรยาบรรณตอสังคม
5.1 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
5.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม
คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

20
(10)
(5)
(5)
20
(10)
(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน

คะแนน
ครั้งที่ 1 ……
ครั้งที่ 2 ……

ผลการประเมินดีเดน
(90 - 100%)
(
(

)
)

ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได ผลการประเมินตองปรับปรุง
(60 - 89%)
(ต่ํากวา 60%)
(
(

)
)

(
(

)
)
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แบบที่ 3

ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝกอบรม สิ่งที่ควรพัฒนา/แกไขของผูรับการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่าํ กวา 60 %)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณีเสนอ ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน)
ใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
…………………………………………………………………. การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ขอ 11 วรรคสาม เหตุผล
…………………………………………………………………. (ระบุวา ผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน
…………………………………………………………………. 1 ขั้นในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมิน
ดีเดนอีกในครัง้ ที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดอยางไรบาง)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/
(……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
(………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง…………………………………………..
ตําแหนง………………………………………
วันที…
่ …………………………………………….
วันที…
่ ………………………………………..
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แบบที่ 3

ตอนที่ 7 ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………….
(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….
………………………………………….……………
………………………………………….…………
……………………………………………………….
…………………………………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน……………………….
……………………………………….….……….
……………………………………….….……………
……………………………………………………
……………………………………………………….
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………….
………………………………………..…………
………………………………………..………………
…………………………………………………..
……………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………...ผูประเมิน
ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน
(……………………………………..)
(…………………………………..………)
ตําแหนง…………………………….……
ตําแหนง…………………………………….…
วันที…
่ ………………………………..….
วันที…
่ ………………………………..……….

แบบที่ 4
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหนงศึกษานิเทศก)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ………. - 31 มีนาคม ………..)
 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ……… - 30 กันยายน ….……)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1.1 การวางแผนการนิเทศ
1.2 การเตรียมเครื่องมือนิเทศ
1.3 กระบวนการนิเทศ
1.4 การประเมินผลการนิเทศ
1.5 ผลการนิเทศการศึกษาและการนําผลการนิเทศไปใช
ในการพัฒนางาน
งานวิเคราะห วิจัย และพัฒนาการศึกษา
2.1 การวิเคราะหหรือวิจยั เกีย่ วกับหลักสูตร
2.2 การวิเคราะหหรือวิจยั กระบวนการเรียนรู
2.3 การวิเคราะหหรือวิจยั สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา
2.4 การวิเคราะหหรือวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ
2.5 การประกันคุณภาพการศึกษา

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

2

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

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 4
-2ที่

รายการประเมิน

3

งานใหบริการทางวิชาการแกสถานศึกษาในสังกัด
3.1 การใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกผูสอน
3.2 การสงเสริมใหผูสอนนําผลการวิจัยไปใชในการจัด
การเรียนการสอน
4 งานใหบริการทางวิชาการแกสถานศึกษาในสังกัดอื่น
อาทิเชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สถาบันศาสนา หรือสถาบันสังคมอื่น ๆ
5 ผลการปฏิบัตงิ านตามภาระงานอื่น ๆ ทีไ่ ดรับมอบหมาย
อาทิเชน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ
ตามนโยบายกระทรวง หรือกรมเจาสังกัด เปนตน
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

40
(20)
(20)
30

30

300

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
วางตนเปนกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต วิริยะ อุตสาหะ
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หนวยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ที่ชอบดวยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ชุมชน และสังคม
ตรงตอเวลา และอุทิศตนตองาน
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน
ไมกลัน่ แกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยไมมีมูลความจริง
และไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชน
อันอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10
10

50

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 4

-3ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม
เขารวมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
4 การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่ วของ
ใหความรวมมือในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
คะแนนรวมดานคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
รายการประเมิน
1

จรรยาบรรณตอตนเอง
1.1 การมีวินยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
1.3 การมีวิสัยทัศน ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

-4ที่
2

3

4

รายการประเมิน
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.1 ความรัก ศรัทธาตอวิชาชีพ
2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ
2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3.1 การเอาใจใส รัก เมตตา ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาทีโ่ ดยเสมอหนา
3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย
ที่ถูกตองดีงามแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผูรับบริการ
3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ

แบบที่ 4
คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)
20
(5)

(5)

(5)

(5)

20
(10)
(5)
(5)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 4

-5ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

5

จรรยาบรรณตอสังคม
5.1 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
5.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม
คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

20
(10)
(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
คะแนน
ครั้งที่ 1 ……
ครั้งที่ 2 ……

ผลการประเมินดีเดน
(90 - 100%)
(
(

)
)

ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได
(60 - 89%)
(
(

)
)

ผลการประเมินตองปรับปรุง
(ต่ํากวา 60%)
(
(

)
)

ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝกอบรม สิ่งที่ควรพัฒนา/แกไขของผูรับการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

แบบที่ 4
-6-

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่าํ กวา 60 %)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณีเสนอ ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน)
ใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
…………………………………………………………………. การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ขอ 11 วรรคสาม เหตุผล
…………………………………………………………………. (ระบุวา ผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน
…………………………………………………………………. 1 ขั้นในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมินดีเดน
อีกในครั้งที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนไดอยางไรบาง)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/
(……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
(………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง…………………………………………..
ตําแหนง………………………………………
วันที…
่ …………………………………………….
วันที…
่ ………………………………………..

แบบที่ 4
-7ตอนที่ 7 ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………….
(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….
………………………………………….……………
………………………………………….…………
……………………………………………………….
…………………………………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………..
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………..
……………………………………….….………..
……………………………………….….……………
……………………………………………………
……………………………………………………….
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน……………………………..
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….……………..
………………………………………..………….
………………………………………..………………
……………………………………………………
……………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………………..ผูประเมิน
ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน
(……………………………….………)
(……………………………………….…)
ตําแหนง……………………………….……
ตําแหนง………………………………..………
วันที…
่ ……………………………………….
วันที…
่ …………………...…………………….

แบบที่ 5
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2))
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ………. - 31 มีนาคม ………..)
 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ……… - 30 กันยายน ….……)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง……………………………………..ระดับ........………………………..เงินเดือน………………บาท
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน)
คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกตอง
ความครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต
หรือคุณภาพอืน่ ๆ)
ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนัน้ )
การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
(พิจารณาจากความฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือ
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน
หรือโครงการ)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัตไิ ด (พิจารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของงาน)
ผลงานดีเดน (พิจารณาจากมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
เปนแบบอยางที่ดีได)
การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมีวิสัยทัศน
ความสามารถในการคาดการณ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติงานใหเหมาะสม)

30

2

3
4

5

6
7

30

30
30

30

30
30

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 5
-2ที่

รายการประเมิน

8

ความรับผิดชอบ (การปฏิบัติงานในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
โดยเต็มใจ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผล
ที่เกิดจากการทํางาน)
9 ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน (ความรอบรูในงาน เขาใจ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และงานที่เกีย่ วของ สามารถคิด
วิเคราะห เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับงาน)
10 การปฏิบตั ิงานตามนโยบายและการใหความรวมมือ
ในการทํางาน
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

30

30

30
300

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และวางตนเปนกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต วิริยะ อุตสาหะ
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หนวยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ชุมชน และ
สังคม ตรงตอเวลา และอุทศิ ตนตองาน
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน
ไมกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยไมมีมูล
ความจริง และไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10
10

50

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 5
-3ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม
เขารวมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
4 การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่ วของ
ใหความรวมมือในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
คะแนนรวมดานคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณ
ที่
รายการประเมิน
1

2

จรรยาบรรณตอตนเอง
1.1 การมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับ
การเปนขาราชการ
1.2 การใชวิชาชีพในการปฏิบัตหิ นาทีด่ ว ยความซื่อสัตย
1.3 การมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
2.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เสมอภาค
ปราศจากอคติ
2.2 การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและคุณภาพการศึกษา
เปนสําคัญ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

คะแนนเต็ม
30
(10)
(10)
(10)
20
(10)
(10)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 5
-4ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

3

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบงั คับบัญชา
และผูรวมงาน
3.1 การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของกลุม ของตน โดย
การชวยทํางานรวมกัน แกปญหา เสนอแนะ เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนางาน
3.2 การเอาใจใส ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.3 การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนทางราชการ
3.4 การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธ
อันดี
4 จรรยาบรรณตอสังคม
4.1 การใหความรวมมือ ชวยเหลือและบริการชุมชน
4.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม
คะแนนรวมดานจรรยาบรรณ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

40
(10)

(10)
(10)

(10)

10
(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
คะแนน
ครั้งที่ 1 ……
ครั้งที่ 2 ……

ผลการประเมินดีเดน
(90 – 100%)
(
(

)
)

ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได
(60 - 89%)
(
(

)
)

ผลการประเมินตองปรับปรุง
(ต่ํากวา 60%)
(
(

)
)
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-5ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝกอบรม สิ่งที่ควรพัฒนา/แกไขของผูรับการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่าํ กวา 60 %)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณีเสนอ ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน)
ใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
…………………………………………………………………. การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ขอ 11 วรรคสาม เหตุผล
…………………………………………………………………. (ระบุวา ผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน 1
…………………………………………………………………. ขั้นในครัง้ แรก แตมีขอจํากัดเรือ่ งโควตา และผลประเมินดีเดน
อีกในครั้งที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนไดอยางไร
บาง)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/
(……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
(………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง…………………………………………..
ตําแหนง………………………………………
วันที…
่ …………………………………………….
วันที…
่ ………………………………………..
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ตอนที่ 7 ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………….
(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….
………………………………………….……………
………………………………………….…………
……………………………………………………….
…………………………………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน……………………….
……………………………………….….…………
……………………………………….….……………
…………………………………………………….
……………………………………………………….
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………..
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………………………..
………………………………………..……………
………………………………………..………………
……………………………………………………..
……………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….……..ผูประเมิน
ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………..……)
(………………………………….………)
ตําแหนง……………………………….……
ตําแหนง………………………………….……
วันที…
่ ……………………………………….
วันที…
่ ………………………………..……….

