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องคป์ระกอบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตังิาน

การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศกึษา

การปฏิบตัตินในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ



องคป์ระกอบที ่1 (80 คะแนน)
การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบตัิงาน

ตอนที่ 1

ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
60 คะแนน 

ตอนที่ 2

ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันางานที่เสนอเป็นประเด็นทา้ทาย
20 คะแนน 



ที่

รายการประเมิน

สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา

ด้าน จ านวนตัวชีว้ัด ด้าน จ านวนตัวชีว้ัด ด้าน จ านวนตัวชีว้ัด ด้าน จ านวนตัวชีว้ัด

1 การจดัการเรยีนรู ้ ครูผู้ช่วย 7 รายการ

ครู 8 รายการ

การบรหิารวิชาการ
และความเป็นผูน้  า
ทางวิชาการ

6 รายการ การบรหิารและ
ความเป็นผูน้  า
การพฒันาการศกึษา

4 รายการ การนิเทศการศกึษา 7 รายการ

2 การสง่เสรมิและ
สนบัสนนุการจดัการ
เรยีนรู ้

ครูผู้ช่วย 4 รายการ

ครู 4 รายการ

การบรหิารจดัการ
สถานศกึษา

3 รายการ การบรหิารจดัการและ
การพฒันาองคก์ร

3 รายการ การสง่เสรมิและ
สนบัสนนุการจดั
การศกึษา

4 รายการ

3 การพฒันาตนเอง
และวิชาชีพ

ครูผู้ช่วย 3 รายการ

ครู 3 รายการ

การบรหิารการ
เปลีย่นแปลง 
เชิงกลยทุธแ์ละนวตักรรม

2 รายการ การบรหิารการ
เปลีย่นแปลง
เชิงกลยทุธแ์ละนวตักรรม

3 รายการ การพฒันาตนเอง
และวิชาชีพ

4 รายการ

4 การบรหิารงานชมุชน
และเครอืขา่ย

2 รายการ การบรหิารงานชมุชน
และเครอืขา่ย

2 รายการ

5 การพฒันาตนเอง
และวิชาชีพ

2 รายการ การพฒันาตนเอง
และวิชาชีพ

3 รายการ

รวม
ครูผู้ช่วย 14 รายการ

ครู 15 รายการ
15 รายการ 15 รายการ 15 รายการ



องคป์ระกอบที ่2 (10 คะแนน)
การมีสว่นรว่มในการพฒันาการศกึษา

การประเมินงานอื่น ๆ ทีข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา



องคป์ระกอบที ่3 (10 คะแนน)
การปฏิบตัิตนในการรกัษาวินยั คณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายการประเมินจะมีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



วิธีการประเมิน
ผู้รับการประเมินต้องจัดท าข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) กับผู้บังคับบัญชา
1. ขอ้ตกลงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2. ขอ้ตกลงท่ีเป็นประเด็นทา้ทาย

ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาน าข้อตกลง (PA)
ทัง้ 2 ข้อ มาก าหนดขอบเขตของงานทีค่าดหวัง
ทีจ่ะใช้ในการประเมินในองคป์ระกอบที ่1

การประเมินคร้ังที ่1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปีถัดไป)
- ผูร้บัการประเมนิประเมนิตนเอง
- ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยในองคป์ระกอบท่ี 1 ใหพ้ิจารณาจากผลการ

ปฏิบตัิงานท่ีคาดหวงัท่ีก าหนดไว้ ตามขอ้ตกลง (PA) ทัง้ 2 ขอ้

ผู้บังคับบัญชาใหค้ าปรึกษา และแนะน า
ผู้รับการประเมินปรับปรุงงานตามข้อแนะน า

การประเมินคร้ังที ่2 (1 เม.ย.  – 30 ก.ย. )
- ผูร้บัการประเมนิประเมนิตนเอง
- ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยในองคป์ระกอบท่ี 1 ใหน้ าผลการประเมนิขอ้ตกลง 

(PA) ตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งและ
วิทยฐานะฯ มาประกอบการพิจารณาครูผูช้ว่ยจดัท าขอ้ตกลงกบั ผอ.สถานศกึษา       

ตามมาตรฐานต าแหนง่ปีละ 2 ครัง้ตามรอบการประเมิน
และประเมินผลการปฏิบตังิานตามขอ้ตกลงท่ีไดจ้ดัท าไว้



กรณีทีผู้่รับการประเมินโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง 
สับเปลี่ยนหน้าที ่ไปช่วยราชการ หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตใหไ้ป
ปฏบิัตงิานนอกเหนือหน้าทีห่รืองานพเิศษอืน่ใด หรือลาไปปฏบิัตงิานในองคก์าร
ระหว่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 

ใหผู้้รับการประเมินจัดท าข้อตกลงในการพฒันางานกับผู้บังคับบญัชา
คนใหม่ และใหน้ าผลการปฏบิัตริาชการและ

ผลการปฏบิัตงิานของผู้รับการประเมินทุกต าแหน่งและทุกแหง่
มาประกอบการพจิารณาในการเลื่อนเงนิเดอืน



ระดับผลการประเมิน 
มี 5 ระดบั

ดเีด่น (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 

ดมีาก (รอ้ยละ 80 – 89.99) 

ดี (รอ้ยละ 70 – 79.99)

พอใช้ (รอ้ยละ 60 – 69.99) 

ปรับปรุง (รอ้ยละ 59.99 ลงมา)



การจัดเกบ็รักษาแบบการประเมนิ

ก ำหนดให้เก็บไว้อย่ำงน้อย 4 รอบการประเมิน 
เพือ่ใหส้อดคล้องกับ ว 4/2564 เร่ืองของการ
น าผลการปฏบิัตงิานดเีด่นไปใช้ลดระยะเวลา
ในการขอมีและเล่ือนวทิยฐานะ



ข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม ว 23/2564 
และกำรเลื่อนเงินเดือน 



1. กำรบริหำรวงเงินส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน
ให้เป็นไปตำม กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือน ฯ 

ต้องท ำอย่ำงไร ?



2. กำรบริหำรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
สำมำรถบริหำรวงเงินเฉพำะกลุ่มต ำแหน่ง

ได้หรือไม่ อย่ำงไร ?



3. ระยะเวลำกำรประเมิน PA ไม่สอดคล้อง
กับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินเดือน 



4. ในกำรเลื่อนเงินเดือน ต้องส่งผลกำรปฏิบัติงำน
อีกหรือไม่ และต้องท ำข้อตกลงอีกหรือไม่ ?



5. กำรใช้งำนระบบ DPA มีควำมเชื่อมโยง
กับกำรน ำไปพิจำรณำเงินเดือนหรือไม่ อย่ำงไร ?



6. ในกรณีที่ประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะไม่ผ่ำน 
จะมีแนวทำงหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

กำรเลื่อนเงินเดือนอย่ำงไร ?


