แบบที่ 2
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา)
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ………. - 31 มีนาคม ………..)
 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ……… - 30 กันยายน ….……)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

งานวิชาการ
1.1 การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการแหลงการเรียนรู
1.3 การสงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษา และการวิจัย
1.4 การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
1.5 การจัดการวัดผล/ประเมินผล
งานบริหารงานบุคคล
2.1 การวางแผนอัตรากําลังในสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2.3 การจัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากร
ในสถานศึกษา
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน
2.5 การจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
งานบริหารแผนงานและงบประมาณ
3.1 แผนพัฒนาสถานศึกษา
3.2 แผนปฏิบัติการ
3.3 การบริหารงบประมาณ

50
(10)
(10)
(10)

2

3

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

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2

-2ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

4

การบริหารงานทั่วไป
120
4.1 งานกิจการนักเรียน
(20)
4.2 งานอาคารสถานที่
(20)
4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา
(20)
4.4 งานระดมทรัพยากรจากชุมชน
(20)
4.5 งานชุมชนและการมีสว นรวม
(20)
4.6 งานรักษาความปลอดภัย
(20)
5 ผลการปฏิบัตงิ านตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
30
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน
300
หมายเหตุ สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา (มาตรา 38 ข. (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาประเมิน
รายการตาง ๆ ในขอ 1 – ขอ 5 ตามที่มอบหมาย และปรับคะแนนเต็มใหเหมาะสมเพื่อใหได
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน 300 คะแนน
ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
รายการประเมิน
1

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
วางตนเปนกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต วิริยะ อุตสาหะ
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หนวยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ที่ชอบดวยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ตรงตอเวลา และอุทิศตน
ตองาน
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน
ไมกลัน่ แกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยไมมีมูลความจริง
และไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชน
อันอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10

10

50

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2

-3ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม
เขารวมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และบุคคลทั่วไป
4 การประพฤติและปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย
5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่ วของ
ใหความรวมมือในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
คะแนนรวมดานคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
รายการประเมิน
1

2

จรรยาบรรณตอตนเอง
1.1 การมีวินยั ในตนเอง
1.2 การพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
1.3 การมีวิสัยทัศน ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.1 ความรัก ศรัทธาตอวิชาชีพ
2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ
2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50
คะแนนเต็ม
20
(10)
(5)
(5)
20
(10)
(5)
(5)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 2

-4ที่
3

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
20
3.1 การเอาใจใส รัก เมตตา ชวยเหลือ สงเสริม ใหกาํ ลังใจ
(5)
แกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูรับบริการ
ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย
(5)
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติ
(5)
ปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของผูเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และผูรับบริการ
3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย
(5)
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
20
4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
(10)
4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(5)
4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ
(5)
5 จรรยาบรรณตอสังคม
20
5.1 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ
(10)
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
5.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
และสังคม
5.3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
(5)
ผลประโยชนของสวนรวม
100
คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวมทั้งสิ้น
500
ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
คะแนน ผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได ผลการประเมินตองปรับปรุง
(90 - 100%)
(60 - 89%)
(ต่ํากวา 60%)
ครั้งที่ 1 ……
( )
( )
( )
ครั้งที่ 2 ……
( )
( )
( )

แบบที่ 2
-5ตอนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการ
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝกอบรม สิ่งที่ควรพัฒนา/แกไขของผูรับการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90–100 %)
ควรเลื่อนขัน้ เงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %)
ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่าํ กวา 60 %)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณีเสนอ ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะกรณี
เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอเลือ่ นขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้
ใหระบุใหชัดเจน)
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
…………………………………………………………………. การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ขอ 11 วรรคสาม เหตุผล
…………………………………………………………………. (ระบุวา ผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน 1
…………………………………………………………………. ขั้นในครัง้ แรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา และผลประเมิน
ดีเดนอีกในครัง้ ที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนได
อยางไรบาง)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..………
………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/
(……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
(………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง…………………………………………..
ตําแหนง………………………………………
วันที…
่ ……………………………………………
วันที…
่ ……………………………………….

-6-

แบบที่ 2

ตอนที่ 7 ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
( ) มีความแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………….
(1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….
………………………………………….……………
………………………………………….…………
……………………………………………………….
…………………………………………………….
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………..
(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………
……………………………………….….……………
……………………………………….….……….
……………………………………………………….
…………………………………………………...
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………….
(3) การเลื่อนขั้นเงินเดือน………………….…………
………………………………………..………………
………………………………………..…………
……………………………………………………….
…………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน
ลงชื่อ……………………………………...ผูประเมิน
(……………………………….…………)
(……………………………………..)
ตําแหนง……………………………….………
ตําแหนง………………………..…………
วันที…
่ ……………………………..………….
วันที…
่ …………………………………….

