แนวปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขัน้ เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดย โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.ค.ศ. จึง ก าหนดหลัก เกณ์ แ ละวิธีก ารประเมิ นประสิทธิภ าพและประสิทธิผลการปฏิ บัติง านข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือ สานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ด้านที่ 5
ด้านการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 4
ด้านงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

30 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

ด้านที่ 3
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ด้านที่ 1
ด้านการจัดการเรียนการสอน
45 คะแนน

10 คะแนน

ด้านที่ 2
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 100 คะแนน
แบ่งการประเมิน ออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
- ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
45 คะแนน
- ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
10 คะแนน
- ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
10 คะแนน
- ด้านที่ 4 ด้านงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5 คะแนน
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)
- ผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้
ดีเด่น
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ดีมาก
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ดี
ร้อยละ 70.00 – 79.99
พอใช้
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ปรับปรุง
ร้อยละ 59.99 ลงมา
- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละหกของฐานในการคานวณ และให้ส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี ประกาศอัตราร้อยละของฐาน
ในการคานวณที่ได้ใช้เป็นเกณ์ในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
เพื่อสนองตอบนโยบายและเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป
โดย โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงกาหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกหลักฐานร่องรอยข้อมูลให้ชัดเจนตามเกณฑ์ในแบบประเมิน
3. ข้าราชการครูประเมินตนเอง

4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้
4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 45 คะแนน ประกอบด้วย
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการและเลขานุการ
4.2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 10 คะแนน ประกอบด้วย
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ
- หัวหน้าระดับชั้น
กรรมการและเลขานุการ
4.3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 10 คะแนน คณะกรรมการประกอบด้วย
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบุคลากร
กรรมการ
- หัวหน้างานบุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
4.4 ด้านงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 5 คะแนน ประกอบด้วย
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารที่ผู้รับการประเมินสังกัด
ประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารที่ผู้รับการประเมินสังกัด
กรรมการ
- หัวหน้างานที่ผู้รับการประเมินสังกัด
กรรมการและเลขานุการ
4.5 ด้านการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน ประกอบด้วย
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประธานกรรมการ
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
- รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้หากผู้ประเมินมีวิทยฐานะน้อยกว่าผู้รับการประเมิน โรงเรียนดาเนินการแต่งตั้งครูที่มีวิทยฐานะสูงกว่าผู้รับ
การประเมินเข้าร่วมการประเมินด้วย
5. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย งาน
บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย คณะกรรมการประกอบด้วย
6.1 ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
6.2 รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
6.3 รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
6.4 รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
6.5 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
กรรมการ
6.6 ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมการ
6.7 ผู้แทนครู
กรรมการ
6.8 รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
6.9 ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบุคลากร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.10 หัวหน้างานบุคลากร
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย งานบุคลากร กลุ่มบริหารงาน
บุคคล เสนอผู้อานวยการโรงเรียน และ จัดส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าที่ประชุม กศจ.
8. ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติฯ
โดย ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูบันทึกหลักฐานร่องรอย
ข้อมูลเตรียมรับการประเมิน

ครูประเมินตนเอง

โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ด้าน
การจัดการเรียนการสอน
45 คะแนน

ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
10 คะแนน

ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
10 คะแนน

ด้านงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
5 คะแนน

ด้านการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
30 คะแนน

งานบุคลากรสรุปคะแนน
เสนอกรรมการกลั่นกรองฯ
สรรหาผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้แทนครู
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
กรรมการกลั่นกรองฯ
กลั่นกรองผลการประเมินฯ และ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
งานบุคลากรสรุปผลการประเมินฯ
และ จัดทาประกาศผลแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา

