
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

 
ตามท่ี ก.ค.ศ. มีมติให้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้บังคับกับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ในส่วนของการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง โดยอนุโลมตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ร ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรมตรวจสอบได้ และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังด้านการก ากับ ติดตามและการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ประกอบกับหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/ว 
๒๒๑ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตาม 
มาตรา ๓๘ ค.(๒)ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙โดยอนุมัติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) ท้ังนี้หากมีประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาใด ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้
เป็นอันยุติไป ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑. รอบการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะด าเนินการประเมิน ปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณดังนี้ 
รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน 
ก าหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ 
๒.๒ พฤติกรมกรปฏิบัติราชกรหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๐ให้พิจารณาประเมิน ดังนี้ 

๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือ
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยประเมินงาน ๓ 
ส่วน คือ งานตามต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย (งานประจ า) งานตามนโยบายของส่วนราชการ และงาน
พิเศษท่ีได้รับมอบหมายท่ีนอกเหนือจากงานประจ าและงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานท่ีให้
เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ประเมนิและผู้รับการประเมินท่ีจะก าหนดในแต่ละรอบการประเมิน 



 

๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.
ก าหนด จ านวน ๕ ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) สมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ.ก าหนด จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ 
(๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
(๑.๒) บริการท่ีดี (Service Mind) 
(๑.๓) การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise) 
(๑.๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
(๑.๕) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จ านวน ๓ ด้าน (ท่ีสอดคล้องกับ ประเภท 
ต าแหน่ง และสายงาน) ได้แก่ 

(๒.๑) การคิดวิเคราะห์ (Analytical) 
(๒.๒) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
(๒.๓) การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
(๒.๔) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information) 
(๒.๕) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
(๒.๖) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 
(๒.๗) ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 
(๒.๘) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)โดย ต าแหน่งท่ี

ก าหนดให้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติเป็น
การเฉพาะในแต่ละสายงาน 
๓) พฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ คือ 

(๓.๑) การรักษาวินัย 
(๓.๒) การลากิจและลาป่วย 
(๓.๓) การมาปฏิบัติงาน 
(๓.๔) การปฏิบัติหน้าท่ีเวร 
(๓.๕) การเข้าร่วมกิจกรรมวันราชพิธีและวันส าคัญต่าง ๆส าหรับต าแหน่งหัวหน้า

กลุ่มงาน หัวหน้างาน นอกจากให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จากสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
แล้วให้มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร จ านวน ๖ ด้าน เพิ่มเติม คือ 

๑) ภาวะผู้น า (Leadership) 
๒) วิสัยทัศน์ (Visioning) 
๓) การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
๔) ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปล่ียน (Change Leadership) 
๕) การควบคุมตนเอง (Self Control) 
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering 
 
 



 

๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบ BAR Scale (Behavioray 

Anchorad Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น Scale ในการเทียบประเมิน ตัวอย่าง
วิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามท่ีก าหนด 

๔. ระดับผลการประเมิน 
จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๕ ระดับ และก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่

ละระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  คะแนน ๙๐ % ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  คะแนน ๘๐-๘๙ % 
ระดับดี   คะแนน ๗๐-๗๙ % 
ระดับพอใช้  คะแนน ๖๐-๖๙ % 
ระดับต้องปรับปรุง คะแนน ต่ ากว่า ๖๐ % (ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน) 

ท้ังนี้ การเล่ือนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน 
โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรณีผลการ
ประเมินท้ัง ๒ องค์ประกอบได้คะแนน น้อยกว่า ๖๐ คะแนน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะต้องปรึกษาหารือเพื่อ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

๕. วิธีด าเนินกาประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน 
๕.๑ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วจึงก าหนดตัวช้ีวัดผลงานหลักและค่าเป้าหมายของ
งานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

๕.๑.๑ ผู้อ านวยการ 
๕.๑.๒ รองผู้อ านวยการ 
๕.๑.๓ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน 

๕.๒ ก าหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม และกับลักษณะงาน 
โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goat Cascading Method) เป็นหลักก่อน หรือ
อาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีช้ีวัดอื่นท่ีเหมาะสมหรือวิธีท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้โดยมีจ านวนไม่เกิน ๑๐ ตัวช้ีวัด 
และแต่ละตัวชี้วัดควรมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐% และมีน้ าหนักของทุกตัวช้ีวัดรวมกัน เท่ากับ ๑๐๐% และต้อง
อิงกับงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ 

๕.๒.๑ งานตามค ารับรองกาปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๕.๒.๒ งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
๕.๒.๓ งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษผู้ปฏิบัติงานอามีตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมเพียงหนึ่งลักษณะ

งานข้างต้น หรือท้ัง ๓ ลักษณะ งานก็ได้ขึ้นอยู่กับงานท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
๕.๓ การปรับเปล่ียนตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมายในระหว่างรอบการประเมิน เมื่อมีการ

เปล่ียนแปลง ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน หรือการเปล่ียนแปลงแผนงาน ภารกิจ แนวนโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินร่วมกันปรับเปล่ียนโดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 



 

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีได้มีการก าหนดตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้เดิมแล้วให้ใช้ตัวช้ีวัดนั้น โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจตกลง ค่าเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ียังไม่ได้มีการก าหนด ตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ ก็ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงตัวช้ีวัดความส าเร็จของงานและค่าเป้าหมาย 
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

หากงานท่ีได้รับมอบหมายเปล่ียนแปลงไปจกต้นรอบการประเมิน ก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายอาจ
ปรับเปล่ียนได้เพื่อความเหมาะสม แต่การปรับเปล่ียนตัวช้ีวัดผลงานหรือค่าเป้าหมายดังกล่าว ต้องไม่เกิดขึ้น
เพราะผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีตกลงไว้กับผู้ประเมินได้ 

๕.๔ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง 
แก้ไขพัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และเมื่อส้ินรอบ
การประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรืสมรรถนะ เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

๕.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินและให้ข้าราชการท่ีอยู่ในกลุ่ม/หน่วย 
เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

๕.๖ ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ หรืมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการหรืสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐ 

๕.๗ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดสรรกรอบวงเงิน เพื่อการเล่ือนเงินเดือนให้บุคลากรในสังกัด
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

๕.๗.๑ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน 
๕.๗.๒ หัวหน้าสาระ 
๕.๗.๓ บุคลากรครู 
๕.๗.๔ เจ้าหน้าท่ี 

๖. แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจ านวน ๓ แบบ ได้แก่ 
๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้น ารูปแบบท่ี ก.พ.ก าหนดมาประยุกต์ใช้ ตาม

แนวทางท่ีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เห็นว่าเหมาะสมโดยให้คงสาระส าคัญของเนื้อความตามรูปแบบท่ี ก.พ. 
ก าหนดไว้ 

๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น ารูปแบบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนดมาใช้ด าเนินการ หรืออาจปรับใช้ให้เหมาะสมก็ได้ 

๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมสารปฏิบัติราชการจากสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานทุกสาย
งาน และทุกประเภทต าแหน่ง โรเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ท ารูปแบบส าหรับใช้ในการประเมินให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและ แนวทางการก าหนดสมรรถนะ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 

 
 



 

๗. การประกาศรายชื่อ 
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์น ารายช่ือผู้รับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก มา

ประกาศในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการใน
รอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้
หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มงาน โดยความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีก ากับดูแลจัด ส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งท าหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินส่งผลการประมิผลการปฏิบัติร าชการก่อนเสนอให้ ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่ง ต้ังตามมาตรา ๕๓                 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)    
พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนต่อไปคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นสมควรไม่น้อยกว่า ๔ คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
เป็นเลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบงานเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน 
ให้กลุ่ม/หน่วย/สวน ท่ีเป็นต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน จัดเก็บหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานเก็บส าเนา

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ไว้ที่กลุ่ม/หน่วย/สวนเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน ส่วนต้นฉบับ
ให้นาส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 

๑๐. การน าผลกาประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ 
ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดไปใช้ประกอบการแต่งต้ัง การ

เล่ือนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้
รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่างๆด้วยก็ได้ 

๑๑. การบังคับใช้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทุกประเภท ต้ังแต่รอบการประเมินวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

  



 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

   คร้ังที่  ๑  ( ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒   –  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ ) 
   คร้ังที่  ๒  ( ๑  เมษายน ๒๕๖๓  –  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ ) 
ช่ือผู้รับการประเมิน............................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง........................................................วิทยฐานะ.............................................เงินเดือน…................................บาท   
สถานศึกษา................................................................................... สังกัด .......................................................................... 
สอนระดับช้ัน .........................................วิชา...................................................................................................................... 
ช่ัวโมงการสอน .......................................ช่ัวโมง/สัปดาห์  
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน...................วัน  
ประกอบด้วย ๑) ลาป่วย ............วัน  ๒) ลากิจ ..............วัน   
ช่ือผู้ประเมิน ..................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................................................................................  
ตอนที่  ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗0 คะแนน)  
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา 

๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน ๔๕  
๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร (๕)   
๑.๒ การจัดการเรียนรู้  ๒๕  
      ๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  (๕)   
      ๑.๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 
               แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 

บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/   
แผนการจัดประสบการณ์ 

(๕) 

  

     ๑.๒.๓  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (๕)   
     ๑.๒.๔  คุณภาพผู้เรียน ๑๐  
               ๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
                           ของผู้เรียน 

(๕) 
  

               ๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
                           ของผู้เรียน 

(๕) 
  

๑.๓ การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

(๕) 
  

๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (๕)   
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย  

เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

(๕) 
  

 



 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา 

๒ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ๑๐  

๒.๑ การบริหารจัดการช้ันเรียน และการจัดท า 
      ข้อมูลสารสนเทศ 

(๕) 
  

๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (๕)   
๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๑๐  

๓.๑ การพัฒนาตนเอง (๕)   
๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ (๕)   

๔ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๕   
คะแนนรวม ๗๐   

 
ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน) 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา 
๑ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม  

ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าท่ี
ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

(๕) 
  

๒ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและ
ค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 

(๕) 
  

๓ มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการ 

(๕) 
  

๔ การมีจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๕) 
  

๕ การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๕) 
  

๖ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร 
ชุมชน และสังคม 

(๕) 
  

คะแนนรวม ๓๐   
              
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ตอนที่ ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐  
ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม   
             และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐ 
 

คะแนนรวม ๑๐๐  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
ตอนที่  ๔  ผลการประเมิน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตนเอง 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
 
       ลงชื่อ...................................................ผู้รับการประเมิน 
             (.............................................. ) 
       ต าแหน่ง ................................................. 
       วันที่ ..............มีนาคม....2563........... 
 ๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บัญชา 
        ๔.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้ 
                         ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป) 

      ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
      ดี         (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
  พอใช้    (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
      ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)  

 
      ๔.๒.๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
.......................................................................................................... .................................................. 
.......................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................... ......................................................... 

 
       ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
           (..........................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วันที่ .................................................... 
 
       ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชา 
                    (.......................................) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
            วันที่ ........................................ 
 
 
 
 



 

ตอนที่ ๕  การรับทราบผลการประเมิน 
         ผู้รับการประเมิน :  
                 ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 
                                                                    ลงชื่อ.............................................................. 
        (.............................................................) 
       ต าแหน่ง ................................................. 
           วันที่ ..............มีนาคม....2563........... 

        ผู้ประเมิน : 
                 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
                 ได้แจ้งผลการประเมินเม่ือวันที่.....................................................แล้ว 
              แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
                                                                       ลงชื่อ............................................................ 
          (...........................................................) 
       ต าแหน่ง ..................................................... 
       วันที่ ............................................................ 
 
                                                                       ลงชื่อ............................................................พยาน 
               (.....................................................) 
              ต าแหน่ง .............................................................. 
       วันที่ ............................................................ 

 ส าหรับการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการ ไม่
น้อยกว่า ๓ คน ท าหน้าทีพ่ิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบญัชาตามล าดับ 
คณะกรรมการ : 
                 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
                 มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้ 
              ................................................................................................................................................ 
             ................................................................................................................................................. 
 
                                                               ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ 

                                                      (.......................................) 
             วันท่ี ........................................... 
        ลงช่ือ...................................................กรรมการ                 ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

                (............................................)                                           (.........................................) 
              วันท่ี ...........................................                                 วันท่ี ................................................. 

 
 
 
 
 



 

          
        ผู้บังคับบัญชา :  
                ความเห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
                มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้นดังนี้ 
             ..................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
 
                                                                    ลงชื่อ....................................................... 
              
                                                                     (.............................................) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
            วันที่ ........................................ 
 
        
        ผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) : 
                ความเห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
                มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้นดังนี้ 
             ..................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
 
                                                                       ลงชื่อ....................................................... 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วันที่ .................................................... 
 

 


