
การประชมุเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วันที ่2 มีนาคม 2565 

ณ ห้องประชมุแหลมแมพ่มิพ์ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 



เรื่องเพื่อทราบ 

1. การจดัขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA) ต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1.1 ให้สง่ส าเนาขอ้ตกลงในการพฒันางาน ก่อนเปลีย่นต าแหนง่ จ านวน 1 ชุด 
1.2 จัดท าบนัทกึขอ้ตกลงในการพฒันางาน ในต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
ระยะเวลาตั้งแตว่นัที ่15 กุมภาพนัธ ์– 30 กันยายน 2565 จ านวน 2 ชุด 



เรื่องเพื่อทราบ 

2. แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
- จัดท าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานในต าแหนง่เดมิ  

ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 – 14 กุมภาพนัธ ์2565  
โดยจดัเกบ็ไวท้ีต่นเอง เพื่อประกอบการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืน 

- จัดท าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานในต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
ตั้งแต่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์– 31 มีนาคม 2565  
โดยจดัเกบ็ไว้ทีต่นเอง เพื่อประกอบการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืน 



เรื่องเพื่อทราบ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาผลการปฏบิตังิาน ต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
  เพือ่ประกอบการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืน ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2565) 
- คณะกรรมพจิารณาผลการปฏบิัตงิาน จะด าเนนิการออกประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ฯ  
  ระหวา่งวนัที ่3 - 11 มีนาคม 2565 ณ สถานศกึษา 

ตามหนงัสอื สพป.ระยอง เขต 2 ที่ ศธ 04126/530 ลงวันที ่25 กุมภาพนัธ ์2565 



เรื่องเพื่อทราบ 
ขอใหผู้อ้ านวยการสถานศกึษาด าเนนิการ ดังนี้ 

1. จัดท าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง 
2. จัดท ารายงานผลการปฏบิตังิาน โดยสรปุผลการปฏบิตังิานเฉพาะในรอบครึ่งปทีีแ่ลว้มา  
ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพนัธ ์2565 และผลการปฏบิัตงิานทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จรงิ 
จากวนัที ่1 - 31 มีนาคม 2565 ไม่เกนิ 5 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่ตอ้งมเีอกสารประกอบ  
จ านวน 1 เล่ม  
3. น าเสนอขอ้มลู ผลการปฏบิตัิงาน ท่านละไมเ่กนิ 10 นาท ี

*** เอกสารขอ้ที ่1 และ 2 ให้สง่คณะกรรมฯ  



ว 23/2564 

ตามหนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 23  

ลงวนัที ่3 กนัยายน 2564 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 



ใชบ้งัคบั 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการนีใ้หใ้ชบ้งัคบั 

ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป 

ขอ้ตกลง 
ใหมี้การก าหนดขอ้ตกลงเกี่ยวกบั 

ผลการปฏิบตังิานรว่มกนั 

ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูร้บัการประเมิน 

ใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบตังิาน 

โดยยดึหลกัการปฏิบตัตินที่เหมาะสม และปฏิบตัริาชการไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

การประเมนิผล แบบประเมนิ 
แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ใหใ้ชต้ามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



“ขอ้ตกลงในการพฒันางาน หรอื PA” 

การประเมนิแตล่ะระบบใชเ้ครือ่งมอืและตวัชีว้ดัเดยีวกนั 



การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารนี ้

มวีตัถปุระสงค ์เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาใชใ้นการปรบัปรงุประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิาน 

โดยน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้



1. การเลื่อนเงินเดือน 

ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73  
แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

2. การคงวิทยฐานะ 

และการลดระยะเวลาส าหรบัผูข้อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. การพฒันาเสริมสรา้งประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏิบตังิาน 
4. การใหร้างวลัจงูใจ 

5. การใหอ้อกจากราชการ 6. การบริหารงานบคุคลเร่ืองอ่ืนๆ 



เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม ถึง 

31 มีนาคม ของปีถดัไป 

เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน ถึง 

 30 กนัยายน ของปีเดียวกนั 

การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

ใหด้ าเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดงัน้ี 

รอบที ่1 รอบที ่2 



สายงานบริหารสถานศึกษา 



แบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

สายงานบรหิารสถานศกึษา 

2. ต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศึกษา ช านาญการ 

3. ต าแหนง่ผูบ้ริหารสถานศกึษา ช านาญการพเิศษ 

1. ต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา ยังไมม่ีวทิยฐานะ 



แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนที ่1 ข้อมูลของผูข้อรับการประเมนิ 

ส่วนที ่2 สรุปผลการประเมนิ 

ส่วนที ่3 ผลการประเมนิ 

ส่วนที ่4 การรบัทราบผลการประเมนิ 

แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf
แบบประเมิน (4 ส่วน)-กรอบแดง.pdf


องคป์ระกอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ม ี3 องคป์ระกอบ (100 คะแนน)                                          

องคป์ระกอบที ่1 
 

การประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

(80 คะแนน) 

องคป์ระกอบที ่2 
 

 การประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษา 

(10 คะแนน) 
 

องคป์ระกอบที ่3 
 

 การประเมินการปฏิบัติตน 

ในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(10 คะแนน) 
 



องค์ประกอบท่ี 1 
การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิัตงิาน 

ตามมาตรฐานต าแหนง่ (80 คะแนน) 

ตอนที่ 2 ตอนที่ 1 
ระดบัความส าเรจ็ 

ในการพฒันางาน 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
(60 คะแนน) 

ระดบัความส าเรจ็ 

ในการพฒันางาน 

ทีเ่สนอเป็นประเด็นทา้ทาย 
(20 คะแนน) 



ตอนที ่1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหนง่ (60 คะแนน)  

ดา้นที ่1 ดา้นการบรหิารวชิาการและความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

ดา้นที ่2 ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

ดา้นที ่3 ดา้นการบรหิารการเปลีย่นแปลงเชงิกลยุทธแ์ละนวตักรรม 

ดา้นที ่4 ดา้นการบรหิารงานชมุชนและเครอืข่าย 

ดา้นที ่5 ดา้นการพฒันาตนเองและวชิาชพี 

มี 5 ด้าน 

15 ตัวชี้วัด 



ระดบั 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงัมาก คดิเป็น 1 คะแนน 

ระดบั 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 2 คะแนน 

ระดบั 3 

ปฏบิตัไิดต้ามระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 3 คะแนน 

ระดบั 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 4 คะแนน 

เกณฑ ์

การใหค้ะแนน 



ตอนที ่2 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันางานที่เสนอเปน็ประเดน็ทา้ทาย (20 คะแนน)  



เชงิปรมิาณ (10คะแนน) 

เชงิคณุภาพ (10คะแนน)  

ข้อที่ 2 

ผลลัพธก์ารพฒันาคณุภาพ
ผู้เรียน ครู และสถานศกึษา 
ที่คาดหวงั (20 คะแนน) 

พจิารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชงิปรมิาณไดค้รบถว้น 

ตามขอ้ตกลง และมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้

พจิารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชงิคณุภาพไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง  
เช ือ่ถอืไดแ้ละปรากฏผลต่อคณุภาพผูเ้รยีน คร ูและสถานศกึษา 
ไดต้ามขอ้ตกลง 



ระดบั 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 

ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงัมาก 

ระดบั 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 
ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงั 

ระดบั 3 

ปฏบิตัไิดต้าม 

ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงั 

ระดบั 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ 

ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงั 

ระดบั 

การประเมนิ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประกอบดว้ย 4 ระดบั คอื ระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 2 และระดบั 1 
ซึง่ในแตล่ะระดบัใหก้ าหนดค่าคะแนน ดงันี ้

ระดับ คะแนนเตม็ 10 คะแนนเตม็ 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดบัความส าเรจ็ในการพฒันางาน 

ทีเ่สนอประเด็นทา้ทายในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน คร ูและสถานศกึษา 
ทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 20 

คะแนนประเมนิ  =  คะแนนรวม  x  20 

40 



สรปุคะแนนรวมแบบประเมิน องคป์ระกอบท่ี 1  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานต าแหน่ง (80 คะแนน) 

รายการประเมนิ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ประเมนิ 

คะแนนประเมนิ
ของผู้บังคับบญัชา 

ตอนที่ 1  ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 60 

ตอนท่ี 2  ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย    
             ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 20 

คะแนนรวม 80 



องค์ประกอบที ่2 

การประเมินการมีสว่นร่วมในการพฒันาการศึกษา 
(10 คะแนน) 

“ ความส าเรจ็ของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบั้งคบับญัชา ” 



ระดบัการประเมนิ 

ระดบั 1 
ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 19.99 ลงมา 

ระดบั 2 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 20.00 – 39.99 

ระดบั 3 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 40.00- 59.99 

ระดบั 4 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 60.00 – 79.99 

ระดบั 5 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 80.00 ขึน้ไป 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมมาเป็นคะแนนประเมนิการมสี่วนรว่มในการพฒันาการศกึษา 

ทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้

รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชา 

ระดบัการประเมนิ (ก) ค่า
น า้หนกั 
(ข) 

คะแนน 

ที่ได ้

(ก x ข) 

ระดบัการประเมนิ (ก) ค่า
น า้หนกั 
(ข) 

คะแนน 

ที่ได ้

(ก x ข) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความส าเร็จของงานที่ไดร้ับ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 2 2 

คะแนนรวม 

คะแนนทีไ่ด ้ =  ระดบัการประเมนิ  x  คา่น า้หนัก 



องค์ประกอบท่ี 3 
การประเมินการปฏบัิติตนในการรักษาวินยั 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

(10 คะแนน) 

“ มี 10 ตัวชีว้ดั ” 



คะแนน 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 

ระดบัทีค่าดหวงัมาก 

คะแนน 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 
ระดบัทีค่าดหวงั 

คะแนน 3 

ปฏบิตัไิดต้าม 

ระดบัทีค่าดหวงั 

คะแนน 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ 
ระดบัทีค่าดหวงั 

ระดบั 

การประเมนิ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนัิย  
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนประเมนิ  =  คะแนนรวม 

4 

แบบสรุปผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งผูอ้ านวยสถานศกึษา  

แบบสรุปประเมิน ผอ.รร..xlsx


สายงานการสอน 



แบบประเมนิ 

ผลการปฏบิตังิาน  
สายงานการสอน 

1. ต าแหน่งครผููช้ว่ย 

2. ต าแหนง่คร ูยังไม่มีวทิยฐานะ 

3. ต าแหนง่ครู ช านาญการ 

4. ต าแหนง่ครู ช านาญการพิเศษ 





องคป์ระกอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ม ี3 องคป์ระกอบ (100 คะแนน)                                          

องคป์ระกอบที ่1 
 

การประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

(80 คะแนน) 

องคป์ระกอบที ่2 
 

 การประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษา 

(10 คะแนน) 
 

องคป์ระกอบที ่3 
 

 การประเมินการปฏิบัติตน 

ในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(10 คะแนน) 
 



ดา้นที ่1 ดา้นการจดัการเรยีนรู ้

ดา้นที ่2 ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการเรยีนรู ้

ดา้นที ่3 ดา้นการพฒันาตนเองและวชิาชพี 

มี 3 ด้าน 

14 ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 1 
การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิัตงิาน 

ตามมาตรฐานต าแหนง่ (80 คะแนน) 

ระดับความส าเรจ็ในการพฒันางานตามมาตรฐานต าแหนง่ (80 คะแนน)  



ระดบั 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงัมาก คดิเป็น 1 คะแนน 

ระดบั 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 2 คะแนน 

ระดบั 3 

ปฏบิตัไิดต้ามระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 3 คะแนน 

ระดบั 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 4 คะแนน 

ระดบั 

การประเมนิ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมนิประสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ตามมาตรฐานต าแหน่ง ทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 80 

คะแนนประเมนิ  =  คะแนนรวม  x  80 

56 



องค์ประกอบที ่2 

การประเมินการมีสว่นร่วมในการพฒันาการศึกษา 
(10 คะแนน) 

“ ระดับความส าเรจ็การมสีว่นรว่มในการพฒันาการศึกษา ” 



ระดบัการประเมนิ 

ระดบั 1 
ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 19.99 ลงมา 

ระดบั 2 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 20.00 – 39.99 

ระดบั 3 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 40.00- 59.99 

ระดบั 4 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 60.00 – 79.99 

ระดบั 5 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 80.00 ขึน้ไป 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมมาเป็นคะแนนประเมนิการมสี่วนรว่มในการพฒันาการศกึษา 

ทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้

รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชา 

ระดบัการประเมนิ (ก) ค่า
น า้หนกั 
(ข) 

คะแนน 

ที่ได ้

(ก x ข) 

ระดบัการประเมนิ (ก) ค่า
น า้หนกั 
(ข) 

คะแนน 

ที่ได ้

(ก x ข) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความส าเร็จของงานที่ไดร้ับ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 2 2 

คะแนนรวม 

คะแนนทีไ่ด ้ =  ระดบัการประเมนิ  x  คา่น า้หนัก 



องค์ประกอบท่ี 3 
การประเมินการปฏบัิติตนในการรักษาวินยั 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

(10 คะแนน) 

“ มี 10 ตัวชีว้ดั ” 



คะแนน 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 

ระดบัทีค่าดหวงัมาก 

คะแนน 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 
ระดบัทีค่าดหวงั 

คะแนน 3 

ปฏบิตัไิดต้าม 

ระดบัทีค่าดหวงั 

คะแนน 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ 
ระดบัทีค่าดหวงั 

ระดบั 

การประเมนิ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนัิย  
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนประเมนิ  =  คะแนนรวม 

4 

แบบสรุปผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครูผูช้ว่ย 

แบบสรุปประเมิน ครูผู้ช่วย.xlsx




แบบประเมนิ 

ผลการปฏบิตังิาน  
สายงานการสอน 

1. ต าแหน่งคร ูยังไม่มีวทิยฐานะ 

2. ต าแหนง่คร ูช านาญการ 

3. ต าแหนง่ครู ช านาญการพเิศษ 



องคป์ระกอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ม ี3 องคป์ระกอบ (100 คะแนน)                                          

องคป์ระกอบที ่1 
 

การประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

(80 คะแนน) 

องคป์ระกอบที ่2 
 

 การประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษา 

(10 คะแนน) 
 

องคป์ระกอบที ่3 
 

 การประเมินการปฏิบัติตน 

ในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(10 คะแนน) 
 



องค์ประกอบท่ี 1 
การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิัตงิาน 

ตามมาตรฐานต าแหนง่ (80 คะแนน) 

ตอนที่ 2 ตอนที่ 1 
ระดบัความส าเรจ็ 

ในการพฒันางาน 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
(60 คะแนน) 

ระดบัความส าเรจ็ในการ 
พฒันางานทีเ่สนอเป็นประเด็น 

ทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ ์

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
(20 คะแนน) 



ดา้นที ่1 ดา้นการจดัการเรยีนรู ้

ดา้นที ่2 ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการเรยีนรู ้

ดา้นที ่3 ดา้นการพฒันาตนเองและวชิาชพี 

มี 3 ด้าน 

15 ตัวชี้วัด 

ตอนที ่1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหนง่ (60 คะแนน)  



ระดบั 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงัมาก คดิเป็น 1 คะแนน 

ระดบั 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 2 คะแนน 

ระดบั 3 

ปฏบิตัไิดต้ามระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 3 คะแนน 

ระดบั 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ระดบัการปฏบิตั ิ

ทีค่าดหวงั คดิเป็น 4 คะแนน 

เกณฑ ์

การใหค้ะแนน 



ตอนที ่2 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันางานที่เสนอเปน็ประเดน็ทา้ทาย 
          ในการพฒันาผลลพัธ์การเรยีนรูข้องผู้เรยีน  (20 คะแนน)  



เชงิปรมิาณ (10คะแนน) 

เชงิคณุภาพ (10คะแนน)  

ข้อที่ 2 

ผลลัพธก์ารเรยีนรู้ 
ของผู้เรยีนทีค่าดหวงั 

(20 คะแนน) 

พจิารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชงิปรมิาณไดค้รบถว้น 

ตามขอ้ตกลง และมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้

พจิารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชงิคณุภาพไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง  
เช ือ่ถอืไดแ้ละปรากฏผลต่อคณุภาพผูเ้รยีน คร ูและสถานศกึษา 
ไดต้ามขอ้ตกลง 



ระดบั 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 

ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงัมาก 

ระดบั 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 
ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงั 

ระดบั 3 

ปฏบิตัไิดต้าม 

ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงั 

ระดบั 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ 

ระดบัการปฏบิตัทิีค่าดหวงั 

ระดบั 

การประเมนิ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประกอบดว้ย 4 ระดบั คอื ระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 2 และระดบั 1 
ซึง่ในแตล่ะระดบัใหก้ าหนดค่าคะแนน ดงันี ้

ระดับ คะแนนเตม็ 10 คะแนนเตม็ 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดบัความส าเรจ็ในการพฒันางาน 

ทีเ่สนอประเด็นทา้ทายในการพฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 20 

คะแนนประเมนิ  =  คะแนนรวม  x  20 

40 



สรปุคะแนนรวมแบบประเมิน องคป์ระกอบท่ี 1  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานต าแหน่ง (80 คะแนน) 

รายการประเมนิ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ประเมนิ 

คะแนนประเมนิ
ของผู้บังคับบญัชา 

ตอนที่ 1  ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 60 

ตอนท่ี 2  ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย    
             ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

20 

คะแนนรวม 80 



องค์ประกอบที ่2 

การประเมินการมีสว่นร่วมในการพฒันาการศึกษา 
(10 คะแนน) 

“ระดับความส าเรจ็การมสีว่นรว่มในการพฒันาการศกึษา ” 



ระดบัการประเมนิ 

ระดบั 1 
ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 19.99 ลงมา 

ระดบั 2 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 20.00 – 39.99 

ระดบั 3 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 40.00- 59.99 

ระดบั 4 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 60.00 – 79.99 

ระดบั 5 

ปฏบิตังิานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายแลว้เสรจ็ 

รอ้ยละ 80.00 ขึน้ไป 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมมาเป็นคะแนนประเมนิการมสี่วนรว่มในการพฒันาการศกึษา 

ทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้

รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชา 

ระดบัการประเมนิ (ก) ค่า
น า้หนกั 
(ข) 

คะแนน 

ที่ได ้

(ก x ข) 

ระดบัการประเมนิ (ก) ค่า
น า้หนกั 
(ข) 

คะแนน 

ที่ได ้

(ก x ข) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความส าเร็จของงานที่ไดร้ับ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 2 2 

คะแนนรวม 

คะแนนทีไ่ด ้ =  ระดบัการประเมนิ  x  คา่น า้หนัก 



องค์ประกอบท่ี 3 
การประเมินการปฏบัิติตนในการรักษาวินยั 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

(10 คะแนน) 

“ มี 10 ตัวชีว้ดั ” 



คะแนน 1  
ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 

ระดบัทีค่าดหวงัมาก 

คะแนน 2 

ปฏบิตัไิดต้ า่กวา่ 
ระดบัทีค่าดหวงั 

คะแนน 3 

ปฏบิตัไิดต้าม 

ระดบัทีค่าดหวงั 

คะแนน 4  
ปฏบิตัไิดส้งูกวา่ 
ระดบัทีค่าดหวงั 

ระดบั 

การประเมนิ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใหน้ าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนัิย  
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทีม่ฐีานเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนประเมนิ  =  คะแนนรวม 

4 

แบบสรุปผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู 

แบบสรุปประเมิน ครู.xlsx


กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.ระยอง เขต 2 


