
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร8อยเอ็ด 

เร่ือง หลักเกณฑ@และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข8าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-------------------------------------- 

  เพ่ือให)การประเมินผลการปฏิบัติงานของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปCนไปโดย

โปรHงใส เปCนธรรม และตรวจสอบได)อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แหHงพระราชบัญญัติระเบียบ

ข)าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข)อ ๗ ของคําส่ังหัวหน)าคณะรักษาความสงบ

แหHงชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑcและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

1. หลักเกณฑcและวิธีการน้ีให)ใช)บังคับต้ังแตHวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปCนต)นไป 

2. ให)ผู)บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด

หลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการได)อยHางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑcและวิธีการน้ี มีวัตถุประสงคcเพ่ือให) ผู)บังคับบัญชาใช)ใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินไปใช)เปCน ข)อมูลประกอบการ

พิจารณาในเร่ืองตHาง ๆ ดังน้ี 

(1) การเล่ือนเงินเดือนของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 แหHง

พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคHาตอบแทนอ่ืน ๆ 

(2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู)ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ  

(3) การพัฒนา เสริมสร)างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

(4) การให)รางวัลจูงใจ 

(5) การให)ออกจากราชการ 

(6) การบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ 

โดยให)หนHวยงานท่ีจะนําผลการประเมินไปใช) กําหนดรายละเอียดให)สอดคล)องกับกฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑcและวิธีการวHาด)วยการน้ัน 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให)ดำเนินการปnละ 2 คร้ัง ตามปnงบประมาณ ดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวHางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปnถัดไป คร้ังท่ี 2 ประเมินผล

การปฏิบัติงาน ระหวHางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปnเดียวกัน 

5. องคcประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องคcประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

ตำแหนOงครูผู8ชOวย 

องค@ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานตำแหนHง 80 คะแนน 

องค@ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสHวนรHวมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 



องค@ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 10 คะแนน 

  

ตำแหนOงครู ผู8บริหารสถานศึกษา ผู8บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก@  

องค@ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานตำแหนHง 80 คะแนน แบHงเปCน 2 ตอน ดังน้ี 

- ตอนท่ี 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนHง 60 คะแนน 

- ตอนท่ี 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเปCนประเด็นท)าทาย 20 คะแนน 

องค@ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสHวนรHวมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน  

องค@ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน  

ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังน้ี 

ดีเดHน  (ร)อยละ 90.00 ข้ึนไป)  

ดีมาก  (ร)อยละ 80.00 - 89.99) 

ดี  (ร)อยละ 70.00 - 79.99) 

พอใช)  (ร)อยละ 60.00 - 69.99) 

ปรับปรุง  (ร)อยละ 59.99 - ลงมา) 

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให)ใช)ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

7. ให)มีการกําหนดข)อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรHวมกันระหวHางผู)บังคับบัญชาและผู)รับ การประเมิน 

   องค@ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ตำแหนOง  

ตำแหนOงครูผู8ชOวย 

ในแตHละรอบการประเมิน ให)กําหนดข)อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนHง

ของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนHงครูผู)ชHวย 

ตำแหนOงครู ผู8บริหารสถานศึกษา ผู8บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก@ 

   ให)กําหนดข)อตกลงปnงบประมาณละ 1 คร้ัง โดยให)ใช)ข)อตกลงในการพัฒนางานตาม หลักเกณฑc

และวิธีการประเมินตำแหนHงและวิทยฐานะข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปCนข)อตกลง เก่ียวกับผลการ

ปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ให)กําหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานท่ีคาดหวังเพ่ือใช)สำหรับการประเมิน ผลการ

ปฏิบัติงานคร้ังท่ี 1 ให)สอดคล)องกับข)อตกลงในการพัฒนางานด)วย 

   กรณีท่ีผู)รับการประเมินโอน เล่ือนตำแหนHง ย)าย เปล่ียนตำแหนHง สับเปล่ียนหน)าท่ี ไปชHวย

ราชการ หรือได)รับมอบหมายหรือได)รับอนุญาตให)ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน)าท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไป

ปฏิบัติงาน ในองคcการระหวHางประเทศ ระหวHางปnงบประมาณ ให)ผู)รับการประเมินจัดทำข)อตกลงในการพัฒนางาน

กับผู)บังคับบัญชา คนใหมH และให)นําผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผู)รับการประเมินทุกตำแหนHง

และทุกแหHง มาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 



   องค@ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสOวนรOวมในการพัฒนาการศึกษา และองค@ประกอบท่ี 3 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให)เปCนดุลพินิจของผู)บังคับบัญชา 

8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตHละรอบ การ

ประเมินให)ดำเนินการ ดังตHอไปน้ี 

(1) ผู)บังคับบัญชาช้ีแจงทำความเข)าใจกับผู)รับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑcและวิธีการฯ น้ี 

กHอนเร่ิมรอบการประเมินหรือในชHวงเร่ิมรอบการประเมิน 

(2) ผู)บังคับบัญชาช้ีแจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข)อตกลงและกําหนดปฏิทิน การ

ประเมินให)ทราบโดยท่ัวกัน 

(3) ในระหวHางรอบการประเมินให)ผู)บังคับบัญชาให)คําปรึกษา แนะนําผู)รับการประเมิน เพ่ือ

ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร)างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให)ผลการปฏิบัติงานประสบ

ผลสำเร็จ ตามข)อตกลงท่ีได)กําหนดไว)กHอนเร่ิมรอบการประเมินหรือในชHวงเร่ิมรอบการประเมิน 

(4) ผู)รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยประเมินจากเอกสาร 

หลักฐานท่ีมีอยูHจริง แล)วเสนอตHอผู)บังคับบัญชาพิจารณา 

(5) ผู)บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว) ดังน้ี 

องค@ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานตำแหนOง  

ตำแหนOงครูผู8ชOวย  

ในแตHละรอบการประเมินให)ผู)บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการ

ประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู)รับการประเมินตามข)อตกลงท่ีกําหนดไว) 

ตำแหนOงครู ผู8บริหารสถานศึกษา ผู8บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก@ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังท่ี 1 ให)ผู)บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม

รายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู)รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน ท่ีคาดหวังท่ี

กําหนดไว) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังท่ี 2 ให)ผู)บังคับบัญชานําผลการประเมินข)อตกลง ใน

การพัฒนางานตามหลักเกณฑcและวิธีการประเมินตำแหนHงและวิทยฐานะข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาใช)ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองคcประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได) 

องค@ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสOวนรOวมในการพัฒนาการศึกษา และ

องค@ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในแตHละรอบการประเมิน ให)ผู)บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม การปฏิบัติตนตามสภาพ

จริงของผู)รับการประเมิน 

(6) ผู)บังคับบัญชาแจ)งผลการประเมินพร)อมความเห็นให)ผู)รับการประเมินทราบ 

(7) ผู)บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู)มีผลการปฏิบัติงาน 

อยูHในระดับดีเดHนและดีมากในท่ีเปuดเผยให)ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปCนการยกยHองชมเชยและสร)างแรงจูงใจให)พัฒนา 

ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตHอไปให)ดีย่ิงข้ึน 



9. ให)สHวนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนHวยงานการศึกษา แล)วแตHกรณี ดำเนินการ ให)มีระบบ

การจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนําไปใช)ตามวัตถุประสงคcท่ีกําหนดไว)ตามหลักเกณฑcและวิธีการฯ ในข)อ 3 

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให)มีการจัดเก็บ รักษาไว)อยHาง

น)อยส่ีรอบการประเมิน 

10. กรณีท่ีไมHเปCนไปตามหลักเกณฑcและวิธีการฯ น้ี ให)เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

  จึงประกาศมาให)ทราบถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

           วHาท่ีร)อยตรี    

      (พรเทพ   โพธ์ิพันธุc) 

   ผู)อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร)อยเอ็ด 

 
 


