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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมา แลวแตกรณี
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ขอ ๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชา
แตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี
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อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เวนแตกรณีที่สถานศึกษาใด
มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตําแหนงทางวิชาการและมีกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาหรือ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความ
เห็นชอบของสภาสถานศึกษา ก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายนั้น
ขอ ๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ และใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขอ ๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ให เลื่อนปละ
สองครั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ ๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเลื่อนไดไมเกิน
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ไดรับแตงตั้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
ซึ่งไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๕๕ ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้น หรือใหงดการเลื่อนขั้นเงินเดือน แลวแตกรณี
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของแตละอันดับตามมาตรา ๗๔ การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขอ ๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาประเมินตามขอ ๓ แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควร
จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
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(๒) ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัก
กวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้น
เงินเดือน แตไดถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ใหลงโทษในกรณีนั้นมาแลว ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่
๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๖) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม
หรื อดู งาน ณ ต างประเทศ ตามระเบี ยบว าด ว ยการให ข า ราชการไปศึ ก ษา ฝ กอบรม และดู งาน
ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
(๘) ในครึ่ งป ที่ แ ล วมาต องมี เวลาปฏิ บั ติ ราชการหกเดือน โดยมี วั นลาไม เกิ น ยี่ สิ บสามวั น
แตไมรวมถึงวันลา ดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮั จญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบี ย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
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(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไมใชวันลาปวย
ตาม (๘) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นในแตละครั้ง ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๖
และตองเปนผูอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน
และผลดียิ่งตอผูเรียนและการจัดการศึกษาจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีผลงานดีเดนเปนที่
ประจักษ โดยไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ งซึ่งเปน ประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
เปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมากหรือมีการตอสู ที่เสี่ยง
ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษาเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิ บัติ งานตามตํ าแหน งหน าที่ ดวยความตรากตรํ าเหน็ดเหนื่อย ยากลํ าบากเปน พิเ ศษ
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ
เปนผลดียิ่งแกประเทศชาติ
ขอ ๘ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผูบังคับบัญชาสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา
ฝกอบรม หรือวิจัยตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลา
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ไมเกินครั้งละครึ่งขั้น ตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัยภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสูตร
ที่สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย
ไดกําหนดไวโดยไมมีการขอขยายระยะเวลา
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(๒) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยพิจารณาจากผลการเรียน
ผลการฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(ก) ระดับปริญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ํากวา ๒.๕
(ข) ระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๒
(ค) ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๕
(ง) การลาฝ กอบรม หรือวิจั ย มี ผลการฝ กอบรมหรื อมี ความกาวหนาในการวิ จัยที่ มี
คุณภาพสูง
(๓) มีการใชความรูเกี่ยวกับหลักวิชาที่ไดศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย เพื่อเปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาที่สังกัด
โดยจัดทําเปนรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษา
เสนอตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ผลการฝกอบรม หรือความกาวหนาในการวิจัยและ
รายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาตาม (๓)
เปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานผลการพิ จารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาว
ตอผูบังคับบัญชา และใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชา ถาเห็นวา
อยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และกันเงิน
สําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว เมื่อผูนั้นสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว
ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ ๖
และขอ ๗ ใหคณะกรรมการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๓ มาเปนหลักในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรม
การมาทํางาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และขอควรพิจารณา
อื่นของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณา พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๐ การพิ จารณาผลการปฏิบัติงานและผลสั มฤทธิ์ของงาน ใหนั บชวงเวลาการปฏิบั ติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๖ (๘) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ
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พิจารณา เวนแตอยูในหลักเกณฑตามขอ ๖ (๕) และ (๖) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอ ยกวาสีเ่ ดือน
มาเปนเกณฑพิจารณา
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย เปลี่ยนตําแหนง
สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานทางการศึกษา ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศตามขอ ๖ (๘) (ช) ในครึ่งปที่แลวมา ใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้น
ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผู บังคับบัญชาตามข อ ๙ ถาเห็นว าขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูใ น
หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๖ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑตามขอ ๗ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึง
หนึ่งขั้น ถาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่ งขั้ น สํ า หรั บ ป นั้ น ผู มี อํ า นาจสั่ งเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อนอาจมี คํ า สั่ งให เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นรวมทั้ ง ป
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งป
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและ
ผลดีตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายหรือมีการตอสูที่เสี่ยงตอความ
ปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
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(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบาก และงานนั้น
ไดผลดีเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ
เปนผลดีแกประเทศชาติ
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะ
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง
ข าราชการผู นั้ น มี ผลการปฏิ บั ติ งานอยู ใ นเกณฑ ไ ด รั บการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นหนึ่ งขั้ น อี ก และไม มี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีคาํ สัง่
เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งในครึ่งปที่แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๖ (๘) (ช) ใหผมู ี
อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเลื่อน ทั้งนี้ ให มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
ขอ ๑๓ ในการพิ จารณาเลื่ อนขั้ น เงิ น เดือ นแต ละครั้ ง ถ าผูมี อํ านาจสั่งเลื่อ นขั้ นเงิ นเดื อน
เห็นสมควรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟอง
คดี อาญาในความผิดที่ เกี่ ยวกั บการปฏิบั ติ หนาที่ ราชการ หรื อความผิ ดที่ ทํ าให เสื่อมเสียเกี ยรติ ศั กดิ์
ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหผมู ีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไวดวย เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม
(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ถาได
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาลพิพากษา
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ใหลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปน
ผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหงดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งป
สุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ได
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี ใหแยก
พิจารณาเปนรายคดีไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ ผูมี อํ านาจสั่งเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อนพิ จารณาเห็ นสมควรเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อน
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ ผูมี อํ านาจสั่งเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อนพิ จารณาเห็ นสมควรเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อน
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่
๑ ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม แตกอนที่จะมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้น
ยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได แตถาผูนั้นไดพนจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไปกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของครึ่งปสุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได
ขอ ๑๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดครึ่งขั้นตามขอ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหโดยมี
เหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนการเฉพาะราย
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ ผูมี อํ านาจสั่งเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อนพิ จารณาเห็ นสมควรเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อน
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด แตปรากฏวาผูนั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและกันเงิน
สําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเนื่องจากมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทําผิดวินยั
อยางรายแรงอยูกอนกฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ เมื่อกฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว โดยไมตองรอใหการสอบสวนและพิจารณาแลวเสร็จ
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดบัญญัติใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น พิ จ ารณา โดยการพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการดังกลาวใหยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใส และพิจารณาจากผลการ
ปฏิ บั ติ ง านเป น หลั ก ตลอดจนความประพฤติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551)

อาศัยอํานาจตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวดังตอไปนี้
1. ใหผูบังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยสวนราชการหรือสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑและวิธีการนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป และคาตอบแทนอื่น ๆ
2.2 การพัฒนา และการแกไขการปฏิบัติงาน
2.3 การใหออกจากราชการ
2.4 การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหประเมินจาก
3.1 ผลการปฏิบัติงาน
โดยใหพิจารณาจาก
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ความยุงยากในการจัดการเรียนรู
(4) ความขาดแคลน
(5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหองเรียน/โรงเรียน

-2(6) ความทันเวลา
(7) ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใชและประสิทธิผลของผลงาน
(8) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน
3.2 ความประพฤติในการรักษาวินัย
3.3 คุณธรรม จริยธรรม
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจกําหนดใหมีองคประกอบ
การประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 60
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน สวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใชตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนดแนบทายหลักเกณฑนี้ หรือ
ปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได
4. ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานรวมกันระหวางผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน เชน แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน
ทั้งนี้ใหพิจารณาจากขอตกลงผลการบริหารงานของสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสถานศึกษา หรือมาตรฐานคุณภาพงานหรือภาระงานขั้นต่ําที่ไดมีการจัดทําและกําหนดไว
โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามาตรา 24 (6) และมาตรฐานภาระงาน
ที่ไดมีการกําหนดไวโดยผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรา 27 (4)
5. ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปละ 2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน
6. การประเมินครั้งที่ 1 ตามขอ 5 ใหผูบังคับบัญชาจัดลําดับผลการประเมิน
เรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได และผลการประเมิน
ตองปรับปรุง ไวใหชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมิน
ดีเดน และผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดไวเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2

-37. ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540
ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปดเผย
ใหขาราชการไดทราบโดยทั่วกัน
8. ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการประเมิน และรายงาน
ผลการพิจารณาพรอมดวยขอมูลตอผูบังคับบัญชา เพื่อเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใส
9. ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใชในการพิจารณาใหเงินรางวัลประจําป
ตามที่กําหนดใหมดวย
10. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว ผูบังคับบัญชาควรนํา
ผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน เพื่อใหมีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น
11. ใหสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน
เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป เชน ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา
ผลการประเมินครั้งที่ 2 ภายหลังจากการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรบั การประเมินแลว ใหเก็บสรุปผล
การประเมินไวในแฟมประวัติราชการ ทั้งนี้ สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอื่นตามที่เหมาะสมก็ได

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…
่ ………………………………………..
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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%)
(
(

)
)

แบบที่ 5
-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…
่ ………………………………..……….

แบบเอกสารรายงานขอเสนอแนวความคิดหรือวิธีการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษา
(แนบทายกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550)
เรื่อง/โครงการ/งาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/แนวความคิด/วิธีการ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ผลที่คาดวาจะไดรับ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................................
(....................................................)
........../........................./...........

