-1แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) )
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม .......... – 31 มีนาคม ..........)
 ครัง้ ที่ 2 ( 1 เมษายน .......... – 30 กันยายน ..........)
ชื่อผู้รับการประเมิน..............................................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................ระดับ......................................เงินเดือน......................................บาท
สังกัด....................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ข้อตกลง หรือมาตรฐาน
ของงาน)
คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพ
อื่น ๆ)
ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับเวลาที่กาหนดไว้สาหรับการปฏิบัติงานหรือ
ภารกิจนั้น)
การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
(พิจารณาจากความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงาน
หรือโครงการ)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ (พิจารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของงาน)
ผลงานดีเด่น (พิจารณาจากมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
เป็นแบบอย่างที่ดีได้)
การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมีวิสัยทัศน์
ความสามารถในการคาดการณ์ กาหนดเป้าหมายและวิธี
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม)

30

2
3
4

5
6
7

30
30
30

30
30
30

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

-2-

ที่

รายการประเมิน

8 ความรับผิดชอบ (การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ
มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วง และยอมรับผลที่เกิดจากการทางาน)
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ความรอบรู้ในงาน เข้าใจเกี่ยวกับงานใน
9 หน้าที่ และงานที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
การปฏิบัติงานตามนโยบายและการให้ความร่วมมือในการทางาน
10
คะแนนรวมด้านผลการปฏิบัติงาน

คะแนนที่ได้
คะแนน
ครั้งที่ ครั้งที่
เต็ม
1
2
30
30

30
300

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และวางตนเป็นกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิริยะ อุตสาหะ
การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3 หน่วยงานการศึกษา และคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน และ
4 สังคม ตรงต่อเวลา และอุทิศตนต่องาน
การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ตนไม่
5 กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยไม่มีมูล
ความจริง และไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการ
หาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมด้านความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
50

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

-3ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2 การมีจิตสานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม บาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
4 การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5 การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
คะแนนรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10
50

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณ
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

จรรยาบรรณต่อตนเอง
1.1 การมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการ
1.2 การใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
1.3 การมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

30
(10)

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
2.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค
ปราศจากอคติ
2.2 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและคุณภาพ
การศึกษาเป็นสาคัญ

20
(10)

2

(10)
(10)

(10)

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

-4-

ที่

รายการประเมิน

3

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน
3.1 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของกลุ่มของ
ตน โดยการช่วยทางานร่วมกัน แก้ปัญหา เสนอแนะ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
3.2 การเอาใจใส่ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.3 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ทางราชการ
3.4 การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจ และมนุษยสัมพันธ์
อันดี
จรรยาบรรณต่อสังคม
4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและบริการชุมชน
4.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม

4

คะแนนเต็ม

คะแนนรวมด้านจรรยาบรรณ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

40
(10)
(10)
(10)
(10)
10
(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
คะแนน

ผลการประเมินดีเด่น
(90 – 100%)
ครั้งที่ 1...
(
)
ครั้งที่ 2...
(
)

ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้
(60 – 89%)
(
)
( )

ผลการประเมินต้องปรับปรุง
(ต่ากว่า 60%)
(
)
(
)

-5ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึกอบรม สิ่งที่ควรพัฒนา/แก้ไขของผู้รับการประเมิน
ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. )

ครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )

2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินต่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้
ชัดเจน)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(ผลประเมิน 60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ผลประเมินต่ากว่า 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และ
กรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชัดเจน)
................................................................................
................................................................................
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ข้อ
11 วรรคสาม เหตุผล (ระบุว่าผลการประเมินดีเด่น
เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แต่มี
ข้อจากัดเรื่องโควต้า และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่
2 และมีโควตาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง)
................................................................................
................................................................................

ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่.........................................................................

ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่.........................................................................

-6ตอนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ครั้งที่ 1
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
........................................................................
........................................................................

ครั้งที่ 2
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน...................
........................................................................
........................................................................

(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน.......................
........................................................................
........................................................................

(2) การพัฒนาผู้รับการประเมิน....................
........................................................................
........................................................................

(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
........................................................................
........................................................................

(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน................................
........................................................................
........................................................................

ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่......................................................

ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่......................................................

