
 

ประกาศโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติให้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส่วนของการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งโดยอนุโลมตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.    
ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งด้านการก ากับติดตามและการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  ศธ ๐๔๐๐๔/ว๒๒๑ เรื่องการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘ ค.(๒) ลงวันที่          
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ในคราวประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้ หากมีประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้เป็นอันยุติไป 
ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑. รอบการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
-รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
-รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปี

เดียวกัน 
๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน 
ก าหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมินจ านวน ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่ 
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ 
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๓๐ ให้พิจารณาประเมินดังนี้ 

๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพผลงานความรวดเร็วหรือตรง
ตามเวลาที่ก าหนดหรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรโดยประเมินงาน ๓ ส่วน คือ
งานตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (งานประจ า) งานตามนโยบายของส่วนราชการและงานพิเศษที่ได้รับ



มอบหมายที่นอกเหนือจากงานประจ าและงานตามนโยบายรายละเอียดของงานที่ให้เป็นไปตามข้อตกลง
ของผู้ประเมินและผู้รับการประเมินท่ีจะก าหนดในแต่ละรอบการประเมิน 

๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.
ก าหนดจ านวน ๕ ด้านและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.ก้าหนดจ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ 

(๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
(๑.๒) บริการที่ดี (Service Mind)  
(๑.๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)  
(๒.๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
(๑.๕) การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน ๓ ด้าน (ที่สอดคล้องกับประเภทต าแหน่งและสาย
งาน) 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) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
(๒.๘) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)  

โดยต าแหน่งที่ก าหนดให้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็น
การเฉพาะในแต่ละสายงาน 

๓) พฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ คือ 
(๓.๑) การรักษาวินัย 
(๓.๒) การลากิจและลาป่วย 
(๓.๓) การมาปฏิบัติงาน 
(๓.๔) การปฏิบัติหน้าที่เวร 
(๓.๕) การเข้าร่วมกิจกรรมวันราชพิธีและวันส าคัญต่างๆ 

ส าหรับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างานนอกจากให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจาก
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้วให้มี
การประเมินสมรรถนะทางการบริหารจ านวน๖ด้านเพิ่มเติมคือ 

๑) สภาวะผู้น า (Leadership)  
๒) วิสัยทัศน์ (Visioning)  
๓) การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
๔) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)  
๕) การควบคุมตนเอง (Self Control)  
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering  
 



๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
การประ เมินพฤติ ก รรมการปฏิบั ติ ร าชการหรื อสมรรถนะจะใช้ ม าตรวั ดแบบ  BAR Scale 

(BehaviorayAnchorad Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น  Scale ในการเทียบ
ประเมินตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามท่ีก าหนด 

๔. ระดับผลการประเมิน 
จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น๕ระดับและก าหนดช่วงคะแนนประเมินของ

แต่ละระดับดังนี้ 
ระดับดีเด่น  คะแนน  ๙๐ % ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  คะแนน  ๘๐-๘๙ %  
ระดับด ี   คะแนน  ๗๐-๗๙ %  
ระดับพอใช้  คะแนน  ๖๐-๖๙ %  
ระดับต้องปรับปรุง คะแนน  ต่ ากว่า ๖๐ % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนโดยอนุโลมประกอบกฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กรณีผลการประเมินทั้ง๒องค์ประกอบได้คะแนนน้อยกว่า ๖๐ คะแนนผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะต้อง
ปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

๕. วิธีด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน 
๕.๑ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วจึงก าหนดตัวชี้วัดผลงานหลักและค่าเป้าหมายของงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

๕.๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕.๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕.๑.๓ หัวหน้างาน 

๕.๒ก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและกับลักษณะงานโดยใช้
วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goat Cascading Method) เป็นหลักก่อนหรืออาจเลือก
วิธีการก าหนดดัชนีชี้วัดอ่ืนที่เหมาะสมหรือวิธีที่เหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได้โดยมีจ านวนไม่เกิน  ๑๐ ตัวชี้วัดและแต่ละ
ตัวชี้วัดควรมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐% และมีน้ าหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ ๑๐๐% และต้องอิงกับงานที่
ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน๓ลักษณะคือ 

๕.๒.๑ งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๕.๒.๒ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
๕.๒.๓ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

ผู้ปฏิบัติงานอาจมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งลักษณะงานข้างต้นหรือทั้ง  ๓ ลักษณะงานก็ได้ขึ้นอยู่กับ
งานที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

๕.๓ การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายในระหว่างรอบการประเมินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยนแปลงแผนงานภารกิจแนวนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไปให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมินร่วมกันปรับเปลี่ยนโดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 



กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้เดิมแล้วก็ให้ใช้ตัวชี้วัดนั้นโดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจตกลงค่าเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ยังไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ก็ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงตัวชี้วัดความส าเร็จของงานและค่าเป้ าหมายการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

หากงานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากต้นรอบการประเมินการก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายอาจปรับเปลี่ยนได้เพ่ือความเหมาะสมแต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานหรือค่าเป้าหมายดังกล่าวต้องไม่
เกิดข้ึนเพราะผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตกลงไว้กับผู้ประเมินได้ 

๕.๔ ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้
ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

๕.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินทราบเป็น
รายบุคคลโดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและให้ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่ม /หน่วย
เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

๕.๖ ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐ 

๕.๗ โรงเรียนสายน้ าทิพย์จัดสรรกรอบวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรในสังกัดแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม
ดังนี้ 

๕.๗.๑ หัวหน้างาน ๔ กลุ่ม 
๕.๗.๒ หัวหน้าสาระ 
๕.๗.๓ ข้าราชการครู 
๕.๗.๔ เจ้าหน้าที่ 

๖. แบบท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีจ านวน ๓ แบบได้แก่ 
๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้น ารูปแบบที่ ก.พ.ก าหนดมาประยุกต์ใช้ตามแนวทางที่

โรงเรียนสายน้ าทิพย์เห็นว่าเหมาะสมโดยให้คงสาระส าคัญของเนื้อความตามรูปแบบที่ ก.พ. ก าหนดไว้ 

๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้น ารูปแบบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดมาใช้ด าเนินการหรืออาจปรับใช้ให้เหมาะสมก็ได้ 

๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมสารปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานทุกสายงาน
และทุกประเภทต าแหน่งโรงเรียนสายน้ าทิพย์ท ารูปแบบส าหรับใช้ในการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
แนวทางการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนดโดยมีรายละเอียดตาม
แนบท้ายประกาศ 

 
 

 




