แบบที่ 2
แบบประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัตงิ านของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ตาแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษา)

ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ..................... - 31 มีนาคม ......................... )

ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน.................... - 30 กันยายน ........................ )
ชื่อผูร้ ับการประเมิน...........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................วิทยฐานะ...............................................เงินเดือน.........................บาท
สังกัด...................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่
1.

2.

3.

รายการประเมิน
งานวิชาการ
1.1 การบริ หารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการแหล่งเรี ยนรู ้
1.3 การส่ งเสริ มการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา
และการวิจยั
1.4 การส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.5 การจัดการวัดผล/ประเมินผล
การบริหารงานบุคคล
2.1 การวางแผนอัตรากาลังในสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.3 การจัดทามาตรฐานภาระงานสาหรับบุคลากรในสถานศึกษา
2.4 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานภาระงาน
2.5 การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
งานบริหารแผนงานและงบประมาณ
3.1 แผนพัฒนาสถานศึกษา
3.2 แผนปฏิบตั ิการ
3.3 การบริ หารงบประมาณ

คะแนนเต็ม
50
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
50
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
50
(20)
(20)
(10)

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2
-2ที่
4.

5.

รายการประเมิน
การบริหารงานทั่วไป
4.1 งานกิจการนักเรี ยน
4.2 งานอาคารสถานที่
4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 งานระดมทรัพยากรจากชุมชน
4.5 งานชุมชนและการมีส่วนร่ วม
4.6 งานรักษาความปลอดภัย
ผลการปฏิบัตงิ านตามภาระงานอืน่ ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

120
(20)
(20)
(20)
(20)
(20)
(20)
30

คะแนนรวมด้ านผลการปฏิบัตงิ าน
300
หมายเหตุ สาหรับตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา (มาตรา 38 ข. (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาประเมินรายการ
ต่าง ๆ ในข้อ 1 – 5 ตามที่มอบหมาย และปรับคะแนนเต็มให้เหมาะสมเพื่อให้ได้คะแนนรวมด้าน
ผลการปฏิบตั ิงาน 300 คะแนน
ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
คะแนนที่ได้
ที่
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยและวางตนเป็ นกลาง
(10)
ทางการเมือง
2. การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต วิริยะ อุตสาหะ
(10)
3. การปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หน่วยงานทางการ
ศึกษา และคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(10)
4. การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ชุมชน และสังคม ตรงต่อเวลา และอุทิศตนต่องาน
(10)
5. การรักษาชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ตน ไม่กลัน่ แกล้ง
กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยไม่มีมลู ความจริ งและไม่กระทาการ
(10)
หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหาประโยชน์อนั อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
คะแนนด้ านความประพฤติในการรักษาวินัย
50

แบบที่ 2
-3ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1.

การปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาทพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
การมีจิตสานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าร่ วมกิจกรรม
ของสังคม บาเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน และบุคคลทัว่ ไป
การประพฤติตนและปฏิบตั ิตนตามครรลองของวัฒนธรรม หลักธรรม
ทางศาสนาและประเพณี อนั ดีงามของไทย
การเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ่ วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
คะนนรวมด้ านคุณธรรม จริยธรรม

(10)

2.
3.
4.
5.

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(10)
(10)
(10)
(10)
50

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1.

จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1.1 การมีวินยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาเองด้านวิชาชีพ
1.3 การมีวิสยั ทัศน์ ทันต่อการพัฒนาการทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
2.1 ความรัก ศรัทธาต่อวิชาชีพ
2.2 ความรักซื่ อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
2.3 การเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ

20
(10)
(5)
(5)

2.

20
(10)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2
-4ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

3.

จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
3.1 การเอาใจใส่ รัก เมตตา ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้กาลังใจแก่ผเู ้ รี ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผูร้ ับบริ การตามบทบาทหน้าที่โดย
เสมอหน้า
3.2 การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะและนิสยั ที่ถกู ต้องดีงามแก่
ผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูร้ ับบริ การ ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
3.3 การไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ์และสังคมของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูร้ ับบริ การ
3.4 การให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาคโดยไม่เรี ยกรับหรื อ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
4.1 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
4.2 การยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
4.3 ความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่ อสั งคม
5.1 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม
5.2 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าในการรักษาผลประโยชน์
ของส่ วนรวม
5.3 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าในการรักษาผลประโยชน์ของ
ส่ วนรวม
คะแนนรวมด้ านจรรยาบรรณวิชาชี พ

20
(5)

4.

5.

คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

(5)

(5)

(5)
20
(10)
(5)
(5)
20
(10)
(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุ ปผลการประเมิน
คะแนน ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุ ง
(90 – 100 %)
(60 – 89 %)
(ต่ากว่า 60%)
ครั้งที่ 1 ………..
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2 ………..
( )
( )
( )

แบบที่ 2
-56.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน
60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้น(ผลประเมินต่ากว่
60%)
า
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณี เสนอไม่ควร
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ระบุให้ชดั เจน)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
(…………………………..) กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่ง…………....………………….
วันที่…………………….....…………..

ครั้งที่ 2
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 – 100%)
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน
60 – 89%)
 ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้น(ผลประเมินต่ากว่
60%)
า
ระบุเหตุผลในการเสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณี เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณี เสนอไม่ควร
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ระบุให้ชดั เจน)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ข้อ 11 วรรคสาม
เหตุผล (ระบุวา่ ผลการประเมินดีเด่น เข้าเกณฑ์เลื่อขน้ นั
เงินเดือน 1 ขั้นในครั้งแรก แต่มีขอ้ จากัดเรื่ องโควตาและ
ผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่ 2 และมีโควตาให้เลื่อขัน้ น
เงินเดือนได้อย่างไรบ้าง)
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
(…………………………..)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตาแหน่ง…………………………….
วันที่…………………………………

แบบที่ 2
-6ตอนที่ 7 ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ครั้งที่ 1
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน…………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
(3) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน……………..…
………………………………………………………..
………………………………………………………..

ครั้งที่ 2
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
(1) การให้คะแนนในการประเมิน………………
………………………………………………………..
……………………………………………………….
(2) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน……..…………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
(3) การพัฒนาผูร้ ับการประเมิน…………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………..ผูป้ ระเมิน
(….........…………………………..)
ตาแหน่ง…................................………………….
วันที่……..................……………………

ลงชื่อ………………....……………..ผูป้ ระเมิน
(…...............…………………………..)
ตาแหน่ง……...............................……………….
วันที่……….............…………………

