
 

 
 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ก.ค.ศ.จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด

หลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(3) การให้รางวัลจูงใจ 
(4) การให้ออกจากราชการ 
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดําเนนิการประเมินปีละ 2 ครัง้ ตามปีงบประมาณ ดังนี ้
ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี ้
    องค์ประกอบท่ี 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
    องค์ประกอบท่ี 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
   ระดับผลการการประเมินมี 5 ระดบั   
   ดีเด่น   (ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป)  
   ดีมาก  (ร้อยละ 80.00 – 89.99)  
   ด ี  (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
   พอใช้  (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
   ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
7. ให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 

ท้ังนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐาน
และภาระงานข้ันต่ําท่ีได้มีการจัดทําและกําหนดไว้ 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯนี้ 

ก่อนรอบการประเมินหรือในช่วงรอบการประเมิน 
(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข้องตกลงและกําหนดปฏิทินการ

ประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน 



 

 (3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด โดยประเมินจากเอกสาร
หลักฐานท่ีมีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 (4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว ้
 (5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน     
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมิน 
 (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
 (7) ผูบ้ังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งข้ึน 

9. ให้ส่วนราชการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้มี
ระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯในข้อ 3 

สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บ
อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

10. การประเมินผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวีการฯนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการและ
การบริหารงานบุคคลเรือ่งอ่ืนๆ ให้หน่วยงานท่ีจะนําผลการประเมินไปใช้ กําหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและวิธีการว่าด้วยการนั้น 

11. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําช้ีแจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว6 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562) 

1. วัตถุประสงค์  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1.1 การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
1.2 การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
1.3 การให้รางวัลจูงใจ 
1.4 การให้ออกจากราชการ 
1.5 การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 

 โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีเดียวกัน___ 

2. แบบประเมิน 
 แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น 

4 สายงาน ดังนี ้
 แบบท่ี 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สายงานการสอน 
 แบบท่ี 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สายงานบริหารสถานศึกษา 
 แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สายงานบริหารการศึกษา 
 แบบท่ี 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานนิเทศการศึกษา 

3. รายการประเมิน 
 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี ้

   องค์ประกอบท่ี 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
    องค์ประกอบท่ี 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

4. เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คะแนนรวม 100 
คะแนน แบ่งเป็น องค์ประกอบท่ี 1  (70 คะแนน) และองค์ประกอบท่ี 2  (30 คะแนน) 

 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้รับการ
ประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน โดยมีระดับ
ประเมิน 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก ตั้งแต่ระดับ 1 – 5 
 



 

 โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 
  คะแนน = ระดับประเมิน X ค่าน้ําหนัก 
  
   องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวน 6 รายการ รายการประเมินละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยให้ผู้รับการประเมิน
และผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรมสภาพจริงของผู้รับการประเมิน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ให้สรุปผลการประเมินว่าผู้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ตัดสินระดับใด ดังนี ้  
    ดีเด่น   (ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป)  
    ดีมาก  (ร้อยละ 80.00 – 89.99)  
    ด ี   (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
    พอใช้  (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
    ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
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