การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
และการเลือ่ นเงินเดือน
ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุ รศักดิ์มนตรี
ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสุ รศักดิ์มนตรี

แนวปฏิบัติการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลือ่ นขั้นเงินเดือนของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ด้ านที่ 5
ด้ านการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้ านที่ 4
ด้ านงานอืน่ ทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ด้ านที่ 3
ด้ านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

30 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

45 คะแนน

ด้ านที่ 1
ด้ านการจัดการเรียนการสอน

10 คะแนน
ด้ านที่ 2
ด้ านการบริหารจัดการชั้นเรียน

เกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 100 คะแนน
แบ่ งการประเมิน ออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
- ด้ านที่ 1 ด้ านการจัดการเรียนการสอน (45 คะแนน)
- ด้ านที่ 2 ด้ านการบริหารจัดการชั้นเรียน (10 คะแนน)
- ด้ านที่ 3 ด้ านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (10 คะแนน) - ด้ านที่ 4 ด้ านงานอืน่ ทีไ่ ด้ รับมอบหมาย (5 คะแนน)
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบตั ิตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
ตอนที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน ข้ อที่ 1 (45 คะแนน)
คะแนน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เต็ม
ตนเอง
ของผู้บังคับบัญชชา
1 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
45
1.1 การสร้างและหรื อพัฒนาหลักสูตร
5
1.2 การจัดการเรี ยนรู้
25
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้
(5)
1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ (5)
แบบประเมิน
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนรู้
(5)
หน้ าที่ 1
1.2.4 คุณภาพผูเ้ รี ยน
(10)
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
{5}
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
{5}
1.3 การสร้างและหรื อพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรี ยนรู้
5
1.4 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
5
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรื อวิจยั เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน
5
รวมตอนที่ 1 ข้ อที่ 1

ที่

รายการประเมิน

ผู้ประเมิน 3 คน คือ 1. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
2. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
3. หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้ ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ผู้ได้ รับการแต่ งตั้ง

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
ตอนที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน ข้ อที่ 2 (10 คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

2 ด้ านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน และการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
รวมตอนที่ 1 ข้ อที่ 2

คะแนน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เต็ม
ตนเอง
ของผู้บังคับบัญชชา
10
5
แบบประเมิน
5
หน้ าที่ 2

ผู้ประเมิน 3 คน คือ 1. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน
3. หัวหน้ าระดับชั้น / หัวหน้ างานวินัย

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
ตอนที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน ข้ อที่ 3 (10 คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

3 ด้ านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
รวมตอนที่ 1 ข้ อที่ 2

คะแนน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เต็ม
ตนเอง
ของผู้บังคับบัญชชา
10
5
แบบประเมิน
5
หน้ าที่ 3

ผู้ประเมิน 3 คน คือ 1. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบุคลากร
3. หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ / หัวหน้ างานบุคลากร

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
ตอนที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน ข้ อที่ 4 (5 คะแนน)
คะแนน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
ที่
รายการประเมิน
เต็ม
ตนเอง
ของผู้บังคับบัญชชา
4 งานอืน่ ที่ได้ รับมอบหมาย (กลุ่มบริหาร..../กลุ่ม สนง.ผู้อานวยการ)
5
แบบประเมิน
รวมตอนที่ 1 ข้ อที่ 4
หน้ าที่ 4 - 8
ผู้ประเมิน 2 คน คือ 1. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร/หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ
2. หัวหน้ างานตามคาสั่ ง
งานอืน่ ที่ได้ รับมอบหมาย คือ ภาระงานพิเศษที่ไปปฏิบตั งิ านตามกลุ่มบริหาร/กลุ่มสานักงานผู้อานวยการ
เช่น งานสานักงาน, งานการจัดการเรี ยนการสอน, ทะเบียนวัดผล, งานการเงิน, งานพัสดุ, งานแผนงาน, งานประกันฯ,
งานสารสนเทศ, งานโสตฯ, งานประชาสัมพันธ์, งานบุคลากร, งานกิจการนักเรี ยน เป็ นต้น
ทั้งนี้ตอ้ งอ้างอิงคาสัง่ แต่งตั้งการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน หรื อ บันทึกแต่งตั้งฯ
ครู ประจาชั้น/คณะสี /การอยู่เวรตามจุดหรือวันหยุด ถือเป็ นงานในหน้ าที่ไม่ ใช้ ภาระงานพิเศษ

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
ตอนที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน ข้ อที่ 4 (5 คะแนน) (แบบสรุป)
รายการประเมิน
คะแนน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
ที่
(สรุ ปข้ อ 4 งานอืน่ ๆ )
เต็ม
ตนเอง
ของผู้บงั คับบัญชชา
4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (กรอกคะแนนเฉพาะงานที่ทา)
- กลุ่มบริ หารวิชาการ
5
- กลุ่มบริ หารงานบุคคล
5
- กลุ่มบริ หารงบประมาณ
5
แบบประเมิน
- กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
5
หน้ าที่ 9
- กลุ่มสานักงานผูอ้ านวยการ
5
รวมคะแนน ตอนที่ 1 ข้ อที่ 4 (รวมเฉพาะงานทีท่ า)
คะแนนเฉลีย่ ตอนที่ 1 ข้ อที่ 4 (คะแนนรวมหารด้ วยจานวนงาน)
5

หมายเหตุ : การกรอกคะแนนให้กรอกเฉพาะช่องที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มบริ หาร/กลุ่ม สนง. ผอ.
ส่ วนในกลุ่มฯ ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิงานให้ใส่ เครื่ องหมาย “ - ”

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรื อยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้
อานาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์
การปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
การมีจิตสานึกที่ดี มุ่งบริ การต่อกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
คะแนนรวม

คะแนน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เต็ม
ตนเอง
ของผู้บงั คับบัญชชา
5
5
5
5
5
5
30

แบบประเมิน
หน้ าที่ 10

ผู้ประเมิน 4 คน คือ 1. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
3. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบุคลากร

แนวปฏิบัติการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลือ่ นขั้นเงินเดือนของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

ผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้
ดีเด่ น
ร้ อยละ 90.00 ขึน้ ไป
ดีมาก
ร้ อยละ 80.00 – 89.99
ดี
ร้ อยละ 70.00 – 79.99
พอใช้
ร้ อยละ 60.00 – 69.99
ปรับปรุง ร้ อยละ 59.99 ลงมา

(งดเลือ่ นเงินเดือน)

- เม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนคิดจากฐานเงินเดือนรวมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนในวงเงินไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
ของเงินเดือนรวม ทั้งนี้ สพฐ.จะมีหนังสื อสั่งการแจ้งมาที่ สพม.
- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหก
ของฐานในการคานวณ และให้ส่วนราชการหรื อเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคานวณ
ที่ได้ใช้เป็ นเกณ์ในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

กฎ ก.ค.ศ. การเลือ่ นขั้นเงินเดือนของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ข้ อ 10 กล่าวว่ า ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้ รับการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนในแต่ ละครั้ง
ต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
(1) ในครึ่ งปี ที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่าระดับพอใช้หรื อร้อยละหกสิ บ
(2) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อความผิดที่ทาให้
เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุ โทษ
(3) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสัง่ พักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน หรื อ
ปฏิบตั ิราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
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ข้ อ 10 กล่าวว่ า ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้ รับการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนในแต่ ละครั้ง
ต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
(6) ในครึ่ งปี ที่แล้วมา สาหรับผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ในประเทศหรื อต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
(7) ในครึ่ งปี ที่แล้วมา สาหรับผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบตั ิราชการหรื อปฏิบตั ิงานใน
ต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
(8) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ลาหรื อมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หวั หน้าส่ วนราชการหรื อผูซ้ ่ ึง
ได้รับมอบหมายกาหนดเป็ นหนังสื อไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั
ของแต่ละส่ วนราชการหรื อหน่วยงาน
เดิมกาหนดไว้ดงั นี้ - สายได้ไม่เกิน 8 ครั้ง - ลาได้ไม่เกิน 6 ครั้ง รวม 23 วันทาการ หากลาเกิน 6
ครั้ง แต่จานวนวันรวมไม่เกิน 15 วันทาการและผลการประเมินการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดีเด่น 90
คะแนนขึ้นไป สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ ไม่เกินระดับดี
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ข้ อ 10 กล่าวว่ า ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้ รับการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนในแต่ ละครั้ง
ต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
(9) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการโดยมีวนั ลาไม่เกิน 23 วันแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรื อ (7) และวันลาดังนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
(ค) ลาป่ วยซึ่ งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรื อหลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทาการ
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่หรื อในขณะเดินทางไปหรื อกลับจากการปฏิบตั ิ ราชการ
ตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน (ข้าราชการครู ไม่มี)
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
(ช) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริ ยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย (ลาได้ 1 ครั้ง 15 วันทาการ)
(ฌ) ลาไปฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

คู่มือการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
และการเลือ่ นเงินเดือนของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุ รศักดิ์มนตรี
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และบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา
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