
 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
……………………………………………………… 

ตามท่ี ก.ค.ศ.มีมติให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้บังคับ กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในส่วนของ การกำหนด
ระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง โดยอนุโลม ตามหนังสือ  สำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินั้น  เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้  และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ท้ังด้านการกำกับ ติดตามและการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ประกอบกับหนังสือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๒๑ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ และคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี ้หากมีประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใดขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้เป็นอันยุติไป ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๑. รอบการประเมิน  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะดำเนินการประเมิน ปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้  
รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม  
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  

๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน  
กำหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จำนวน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐  
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๐ ให้พิจารณาประเมิน 

ดังนี้ 



๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง  
ตามเวลาท่ีกำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยประเมินงาน ๓ ส่วน คือ งาน 
ตามตำแหน่งที ่ได้ร ับมอบหมาย (งานประจำ) งานตามนโยบายของส่วนราชการ และงานพิเศษที ่ได้รับ 
มอบหมายท่ีนอกเหนือจากงานประจำและงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานท่ีให้เป็นไปตามข้อตกลงของ  
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินท่ีจะกำหนดในแต่ละรอบการประเมิน  

๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.กำหนด 
จำนวน ๕ ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กำหนด จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ 
(๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
(๑.๒) บริการท่ีดี (Service Mind)  
(๑.๓) การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise)  
(๑.๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
(๑.๕) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๓ ด้าน (ท่ีสอดคล้องกับประเภท
ตำแหน่ง และ สายงาน) ได้แก่  

(๒.๑) การคิดวิเคราะห์ (Analytical)  
(๒.๒) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)  
(๒.๓) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)  
(๒.๔) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information)  
(๒.๕) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)  
(๒.๖) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)  
(๒.๗) ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
(๒.๘) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) โดย ตำแหน่ง

ท่ีกำหนดให้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานท่ี ปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะในแต่ละสายงาน 
๓) พฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ คือ  

(๓.๑) การรักษาวินัย  
(๓.๒) การลากิจและลาป่วย  
(๓.๓) การมาปฏิบัติงาน  
(๓.๔) การปฏิบัติหน้าท่ีเวร  
(๓.๕) การเข้าร่วมกิจกรรมวันราชพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ  

สำหรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน นอกจากให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการจากสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ



ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติแล้วให้มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน ๖ ด้าน 
เพิ่มเติม คือ  
๑) ภาวะผู้นำ (Leadership)  
๒) วิสัยทัศน์ (Visioning) 
๓) การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
๔) ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปล่ียน (Change Leadership)  
๕) การควบคุมตนเอง (Self Control)  
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering  

๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบ BAR Scale (Behavioray 
Anchorad Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น Scale ในการเทียบประเมิน 
ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามท่ีกำหนด  

๔. ระดับผลการประเมิน  
จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๕ ระดับ และกำหนดช่วงคะแนนประเมินของ
แต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับดีเด่น คะแนน ๙๐ % ข้ึนไป  
ระดับดีมาก คะแนน ๘๐-๘๙ %  
ระดับดี คะแนน ๗๐-๗๙ %  
ระดับพอใช้ คะแนน ๖๐-๖๙ %  
ระดับต้องปรับปรุง คะแนน ต่ำกว่า ๖๐ % (ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน)  

ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
และกรณีผลการประเมินท้ัง ๒ องค์ประกอบได้คะแนน น้อยกว่า ๖๐ คะแนน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
จะต้องปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  

๕. วิธีดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน  
๕.๑ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู ้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ   

การ มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วจึงกำหนดตัวช้ีวัดผลงานหลักและค่าเป้าหมาย
ของงาน อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

๕.๑.๑ ผู้อำนวยการ  
๕.๑.๒ รองผู้อำนวยการ  
๕.๑.๓ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน  

๕.๒ กำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม และกับลักษณะงาน 
โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goat Cascading Method) เป็นหลักก่อน หรือ



อาจเลือกวิธีการกำหนดดัชนีช้ีวัดอื่นท่ีเหมาะสมหรือวิธีท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้โดยมีจำนวนไม่เกิน ๑๐ ตัวช้ีวัด 
และแต่ละตัวชี้วัดควรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐% และมีน้ำหนักของทุกตัวช้ีวัดรวมกันเท่ากับ ๑๐๐% และต้อง
อิงกับงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ  

๕.๒.๑ งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
๕.๒.๒ งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  
๕.๒.๓ งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

ผู้ปฏิบัติงานอาจมีตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมเพียงหนึ่งลักษณะงานข้างต้น หรือท้ัง ๓ ลักษณะ งานก็ได้ ขึ้นอยู่กับงาน
ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  

๕.๓ การปรับเปล ี ่ยนต ัวชี ้ว ัดผลงานและค่าเป ้าหมายในระหว ่างรอบการประเมิน เม ื ่อมี                   
การ เปลี ่ยนแปลง ในหน้าที ่ความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงาน หรือการเปลี ่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจ 
แนวนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินร่วมกันปรับเปล่ียนโดยอาจดำเนินการได้ดังนี้ 

  กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งท่ีได้มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้เดิมแล้วก็ให้ใช้ตัวช้ีวัดนั้น โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจตกลง ค่าเป้าหมายการ 
ปฏิบัติงานใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสม กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งท่ี
ยังไม่ได้มีการกำหนด ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ก็ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงตัวช้ีวัดความสำเร็จ
ของงานและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานร่วมกัน  

          หากงานท่ีได้รับมอบหมายเปล่ียนแปลงไปจากต้นรอบการประเมินการกำหนดตัวช้ีวัดและ ค่า
เป้าหมายอาจปรับเปลี่ยนได้เพื่อความเหมาะสม แต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานหรือค่าเป้าหมายดังกล่าว 
ต้องไม่เกิดขึ้นเพราะผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตกลงไว้กับผู้ประเมิน
ได้  

๕.๔ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมินเพื่อการปรบัปรุง 
แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และ เมื่อส้ินรอบ 
การประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรม การปฏิบัติ 
ราชการหรือสมรรถนะ เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย  

๕.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินทราบ  เป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินและให้ข้าราชการท่ีอยู่ในกลุ่ม/หน่วย 
เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย  

๕.๖ ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าท่ี 
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 
๕๐ ๕.๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสรรกรอบวงเงิน เพื่อการเลื่อนเงินเดือนให้
บุคลากรในสังกัด แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้  



๕.๗.๑ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน  
๕.๗.๒ หัวหน้าสาระ  
๕.๗.๓ บุคลากรครู  
๕.๗.๔ เจ้าหน้าท่ี  

๖. แบบที่ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจำนวน ๓ แบบ ได้แก่  
๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้นำรูปแบบท่ี ก.พ. กำหนดมาประยุกต์ใช้ตาม

แนวทางท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่าเหมาะสมโดยให้คงสาระสำคัญของ
เนื้อความตามรูปแบบท่ี ก.พ. กำหนดไว้ 

๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้นำรูปแบบตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน กำหนดมาใช้ดำเนินการ หรืออาจปรับใช้ให้เหมาะสมก็ได้  

๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมสารปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทุกสาย
งาน และทุกประเภทตำแหน่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำรูปแบบสำหรับใช้ในการ
ประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ แนวทางการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานใน 
ตำแหน่ง ตามท่ี ก.พ.กำหนด โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ  

๗. การประกาศรายชื่อ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำรายชื่อผู้รับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติ

ราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและ ดีมาก มาประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
และสร้าง แรงจูงใจให้พัฒนาผล การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ    
   ราชการ  
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มงาน โดยความเห็นชอบของรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่กำกับดูแล 

จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการประเมินส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนต่อไป  

คณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประกอบด้วยผู้อำนวยการเป็นประธาน
กรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นสมควรไม่น้อยกว่า ๔ คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบงานเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

๙. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน  
ให้กลุ่ม/หน่วย/ส่วน ที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน จัดเก็บหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน

เก็บสำเนาแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมิน



พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ไว้ที่กลุ่ม/หน่วย/ส่วน เป็นเวลา อย่างน้อย
สองรอบการประเมิน ส่วนต้นฉบับให้นำส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือ
จัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 

๑๐. การนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ 
ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ไปใช้ประกอบการ

แต่งต้ังการเล่ือนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลประจำปีรางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้ 

๑๑. การบังคับใช้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทุกประเภท ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ 
ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

                               ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                           ว่าท่ี ร.ต. ดร. 
                   (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                     ผู้อำนวยการ 
                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 


