
 

  
  

ประกาศโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 
เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารประเมินคุณภาพผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

........................................................................ 
       การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ดงัน้ี 
 ๑.๑ การข้ึนเงินเดือน  และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ 
 ๑.๒ การพฒันา การแกไ้ขการปฏิบติังาน การใหอ้อกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ โดยประเมินปีละ 
๒ คร้ัง ตามรอบงบประมาณ  ดงัน้ี 
 คร้ังท่ี ๑ เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานในรอบคร่ึงปีแรก  ระยะเวลาตั้งแต่  วนัท่ี ๑ 
ตุลาคม ถึงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ของปีถดัไป 
 คร้ังท่ี ๒ เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานในรอบคร่ึงปีหลงั  ระยะเวลาตั้งแต่  วนัท่ี ๑  
เมษายน  ถึงวนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 
 ดงันั้น  โรงเรียนวดัอรัญญิการามจึงก าหนดเกณฑก์ารประเมินคณุภาพผลการปฏิบติังานและคุณลกัษณะการปฏิบติั
ราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ดงัน้ี 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน 
   คร้ังท่ี  ๑  ( ๑  ตุลาคม  …………….    –  ๓๑  มีนาคม  ……........……) 
   คร้ังท่ี  ๒  ( ๑  เมษายน ................   –  ๓๐  กนัยายน  ...................) 
 

ช่ือผูรั้บการประเมิน............................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง........................................................วิทยฐานะ.............................................เงินเดือน…................................บาท   
สถานศึกษา................................................................................... สังกดั .......................................................................... 
สอนระดบัชั้น .........................................วิชา...................................................................................................................... 
ชัว่โมงการสอน ...............................ชัว่โมง/สัปดาห์  
จ านวนวนัลาในรอบการประเมิน...................วนั  
ประกอบดว้ย ๑) ลาป่วย ............วนั  ๒) ลากิจ ..............วนั   
 

ช่ือผูป้ระเมิน ..................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................................................................................  
 
 

ตอนที่  ๑  การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗0 คะแนน) 

 



 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ ด้านการจดัการเรียนการสอน ๔๕  
๑.๑ การสร้างและหรือพฒันาหลกัสูตร (๕)   
๑.๒ การจดัการเรียนรู้  ๒๕  
      ๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  (๕)   
      ๑.๒.๒ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้/ 
               แผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะ 

บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/   
แผนการจดัประสบการณ์ 

(๕) 

  

     ๑.๒.๓  กลยทุธ์ในการจดัการเรียนรู้ (๕)   
     ๑.๒.๔  คุณภาพผูเ้รียน ๑๐  
               ๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  
                           ของผูเ้รียน 

(๕) 
  

               ๑.๒.๔.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
                           ของผูเ้รียน 

(๕) 
  

๑.๓ การสร้างและหรือพฒันาส่ือ นวตักรรม 
เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

(๕) 
  

๑.๔ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (๕)   
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจยั  

เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ท่ีส่งผลตอ่
คุณภาพผูเ้รียน 

(๕) 
  

๒ ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ๑๐  

๒.๑ การบริหารจดัการชั้นเรียน และการจดัท า 
      ขอ้มูลสารสนเทศ 

(๕) 
  

๒.๒ การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน (๕)   

๓ ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ ๑๐  
๓.๑ การพฒันาตนเอง (๕)   
๓.๒ การพฒันาวิชาชีพ (๕)   

๔ งานอ่ืนทีไ่ด้รับมอบหมาย ๕   

คะแนนรวม ๗๐   
 
ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน) 

 



 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ มีความซ่ือสตัย ์สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม  
ไม่อาศยัหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชอ้  านาจและหนา้ท่ีของ
ตน เพือ่แสวงหาประโยชน ์

(๕) 
  

๒ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและ
ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 

(๕) 
  

๓ มีความวิริยะ อตุสาหะ ตรงตอ่เวลา และอุทิศเวลา
ใหแ้ก่ทางราชการ 

(๕) 
  

๔ การมีจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผูรั้บบริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 

(๕) 
  

๕ การรักษาคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๕) 
  

๖ การรักษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร 
ชุมชน และสังคม 

(๕) 
  

คะแนนรวม ๓๐   

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

ตอนท่ี ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ๗๐  
ตอนท่ี ๒  การประเมินการปฏิบติัตนในการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรม   
             และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐ 
 

คะแนนรวม ๑๐๐  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

ตอนที่  ๔  ผลการประเมิน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตนเอง 
       ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดป้ระเมินตนเองตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีมีอยูจ่ริง 
 
       ลงช่ือ...............................................ผูรั้บการประเมิน 
             (.............................................. ) 
       ต าแหน่ง ............................................... 
       วนัท่ี .................................................... 
 
 
 
 



 

 ๔.๒ ผลการประเมิน และความเหน็ของผู้บัญชา 
        ๔.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดบั ดงัน้ี 
                         ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป) 

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

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

 
       ลงช่ือ.............................................ผูป้ระเมิน 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วนัท่ี .................................................... 
 
       ลงช่ือ.............................................ผูบ้งัคบับญัชา 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วนัท่ี .................................................... 
ตอนที่ ๕  การรับทราบผลการประเมิน 

         ผู้รับการประเมิน :  
                 ไดรั้บทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาแลว้ 
 
                                                                    ลงช่ือ....................................................... 
        (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วนัท่ี .................................................... 
        ผู้ประเมิน : 
                 ไดแ้จง้ผลการประเมินและผูรั้บการประเมินไดล้งนามรับทราบแลว้ 
                 ไดแ้จง้ผลการประเมินเม่ือวนัท่ี.....................................................แลว้ 
              แต่ผูรั้บการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
                                                                       ลงช่ือ....................................................... 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 



 

       วนัท่ี .................................................... 
 
                                                                       ลงช่ือ...................................................พยาน 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วนัท่ี .................................................... 

 ส าหรับการน าผลการประเมินผลการปฏิบติังานไปเล่ือนเงินเดือน ใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการ         ไม่นอ้ยกวา่ 
๓ คน ท าหนา้ท่ีพิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความคิดเห็นตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

คณะกรรมการ : 
                 เห็นดว้ยกบัผลการประเมินขา้งตน้ 
                 มีความเห็นต่างจากการประเมินขา้งตน้  ดงัน้ี 
              ................................................................................................................................................ 
             ................................................................................................................................................. 
 
                                                               ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ 

                                                   (.....................................................) 
             วนัท่ี ............................................. 
        ลงช่ือ...................................................กรรมการ                 ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

             (..................................................)                                    (..................................................) 
             วนัท่ี .............................................                                   วนัท่ี ............................................. 
          
        ผู้บังคับบัญชา :  
                ความเห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
                มีความเห็นต่างจากการประเมินขา้งตน้ดงัน้ี 
             ..................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
 
                                                                    ลงช่ือ....................................................... 
        (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วนัท่ี .................................................... 
        
        ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป (ถ้ามี) : 
                ความเห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
                มีความเห็นต่างจากการประเมินขา้งตน้ดงัน้ี 
             ..................................................................................................................................................... 



 

             ..................................................................................................................................................... 
 
                                                                       ลงช่ือ....................................................... 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วนัท่ี .................................................... 

 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
       (นายณฐัเชวง  รักพงษ)์ 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 

 


