
 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษา) 

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

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

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

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

       ทางการศึกษา  และการวิจัย 
(10)   

 1.4  การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
       เปนสําคัญ 

(10)   

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

       ในสถานศึกษา 
(10)   

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

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

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

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   

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

ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  ตรงตอเวลา  และอุทิศตน
ตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
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ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน  และบคุคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 

ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

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

สังคม  และการเมือง 
(5)   

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

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกาํลังใจ

แกผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศกึษา  และผูรับบริการ  
ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย              
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  สต ิ
        ปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของผูเรียน  ครู  และ 
        บุคลากรทางการศึกษา  และผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   

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

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   

คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
    คะแนน     ผลการประเมินดีเดน       ผลการประเมินเปนที่ยอมรบัได       ผลการประเมินตองปรับปรุง 

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

6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

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

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

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

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

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

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

       วันที…่……………………………..…………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

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

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

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

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

       วันที…่……………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที ่3 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตําแหนงผูบรหิารการศึกษา) 

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

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

ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 
 

การบริหารและการจัดองคการ 
1.1 การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที ่
       การศึกษา 

50 
(10) 

  

 1.2 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ 
       ในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

(10)   

 1.3 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ  สําหรับการ 
บริหารจัดการ 

(10)   

 1.4  การประสาน  สงเสริม  การปฏิบัติราชการกับองคกรอื่น 
        หรือหนวยงานตาง ๆ 

(10)   

 1.5 การกํากับ ดแูล ติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(10)   

2 การพัฒนางานวิชาการ 
2.1  การจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษา 

50 
(10) 

  

 2.2  การศึกษา  วิเคราะห  วิจยั  และสังเคราะหขอมูล 
       สารสนเทศดานการศึกษา 

(10)   

 2.3  การประสาน สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
       รวมกับสถานศึกษา 

(10)   

 2.4  การจัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
       การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

(10)   

 2.5  การวิจยัและพัฒนาการศึกษา (10)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 การบริหารงานบุคคล 
3.1  การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ 
       การศึกษา 

 
50 

(10) 

  

 3.2  การวางแผน  และดําเนนิการเกีย่วกับการพัฒนา 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

(10)   

 3.3 การจัดทํามาตรฐานคุณภาพงานการกําหนดภาระงาน
ขั้นต่ํา  และเกณฑการประเมนิผลงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(10)   

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

(10)   

 3.5  การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล (10)   

4 การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
4.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารการเงินงบประมาณ 
       ของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

50 
(10) 

  

 4.2 การกํากับ  ติดตาม  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ตามแผนปฏิบัติการ 

(10)   

 4.3  การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ 
       ดานการเงนิและงบประมาณ 

(10)   

 4.4  การเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (10)   
 4.5  การจัดทํารายงานผลการบริหารงานการเงินและ 

       งบประมาณ 
(10)   

5 การบริหารทั่วไป 
5.1  การจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

25 
(5) 

  

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

เขตพื้นที่การศกึษา 
(5)   

 5.4 การจัดการสวสัดิการตาง ๆ และการบริการใน 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

6 การจัดการศึกษาของบคุคล  ทองถิ่น  และหนวยงานอื่น 
6.1 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
        เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน 

25 
(5) 

  

 6.2 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
       ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)   

 6.3 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการการศึกษา
ของสถาบันศาสนา 

(5)   

 6.4 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ของบุคคล  องคกรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นในเขตพื้นที่การศกึษา 

(5)   

 6.5 การกํากับ  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานอื่น 

(5)   

7 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 50   

 คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   

 
หมายเหตุ  สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (มาตรา 38 ข. (3)  แหงพระราชบัญญัติ 

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

     เพื่อใหไดคะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน  300  คะแนน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



แบบที ่3 
- 4 - 

ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  ตรงตอเวลา  และอุทิศตน
ตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
 

ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม  เขา
รวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
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ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

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

สังคม  และการเมือง 
(5)   

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

แกครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูรวมงาน  และ
ผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย            
ที่ถูกตองดีงามแกผูรวมงาน  และผูรับบริการ   
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความ 

       บริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ผูรวมงานและผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   

 
 
 
 
 
 



แบบที ่3 
- 6 - 

 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

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

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   

คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   
 

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
 

 
    คะแนน                ผลการประเมินดีเดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได     ผลการประเมินตองปรับปรุง 

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

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

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

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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




