
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ว 23/2564



กรณีสถานศึกษาไม่มี ผอ.สถานศึกษา 

แต่มีครูหรือรอง ผอ.สถานศึกษา รักษาราชการ

ในต าแหนง่ ผอ.สถานศึกษา อยู่ 

ใครจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ?



ให้ผูบ้ังคับบัญชามหีนา้ทีป่ระเมิน    

ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา

หลักเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา

มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ. ระเบยีบ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา พ.ศ. 2547

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรณีรักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษา

ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา

ข้าราชการครู

รอง ผอ.สถานศึกษา

ในสถานศึกษา

ที่รักษาราชการแทน

ข้าราชการครู

รอง ผอ.สถานศกึษา 

ในสถานศกึษา

ผอ.สถานศกึษา

ต่างสถานศกึษา

รักษาราชการแทน

ผอ.สถานศกึษา

ประเมิน

ประเมิน

รอง ผอ.

สถานศกึษา 

ต่างสถานศึกษา

รักษาราชการ

แทน

ผอ.สถานศกึษา

ผอ.

สถานศกึษา 

ที่สังกดั

ประเมิน

ประเมิน



การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 

ต้องท าข้อตกลงหรือไม่ ?



การก าหนดขอ้ตกลงเกี่ยวกบัผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

องค์ประกอบที่ 2

การประเมินการมสี่วนรว่มในการพัฒนา

การศกึษา

องค์ประกอบที่ 3

การประเมินการปฏบิัติตนในการรกัษาวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏบิัติงาน

ครูผู้ช่วย
แต่ละรอบการประเมิน ก าหนดขอ้ตกลงเกี่ยวกบั

ผลการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานต าแหนง่

ครู ผบ.สถานศกึษา ผบ.การศกึษา ศึกษานเิทศก์
ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ประเมินต าแหนง่และวทิยฐานะเปน็ขอ้ตกลงเกีย่วกบั

ผลการปฏบิตัิงาน โดยให้ก าหนดขอบเขตของ            

ผลการปฏิบตัิงานที่คาดหวงัเพื่อใชส้ าหรบัการประเมนิ 

ผลการปฏบิตัิงานครัง้ที่ 1

ให้เปน็ดลุพนิิจ

ของผู้บังคับบัญชา



กรณีใช้ผลการประเมิน PA เป็นผลการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงาน จะต้องใช้แบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 23/2654 อีกหรือไม่



การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2
การประเมนิการมีส่วนรว่มในการพัฒนา

การศึกษา (10 คะแนน)

ส่วนที่ 1
ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม

มาตรฐานต าแหนง่ (60 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3

การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (10 คะแนน)

การประเมนิข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการต าแหน่ง

และวิทยฐานะ (100 คะแนน)

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานใหใ้ช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

องค์ประกอบที่ 1
การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธผิล

การปฏิบัติงาน (80 คะแนน)

ส่วนที่ 2
ข้อตกลงในการพัฒนางานทีเ่ป็น

ประเด็นท้าทาย (40 คะแนน)

ผล
การ
ประ
เมิน



ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กับการเลื่อนเงินเดือน



กรณีในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานไดค้ะแนน

91 คะแนน อยู่ในระดบัดเีดน่ แตไ่ดผ้ลการเลือ่นเงินเดอืน

รอ้ยละ 2.90 ของฐานในการค านวณในการเลือ่นเงินเดอืน
ซึง่อยู่ในระดบัดมีาก เป็นไปไดห้รอืไม่



กฎ ก.ค.ศ. การเลือ่นเงนิเดือนของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

องค์ประกอบที่ 2

ข้อ 4 วรรคสอง การเลือ่นเงนิเดอืนขา้ราชการครฯู

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎ ก.ค.ศ.

น าผลการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

มาประกอบการพิจารณา

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ 5 การจัดสรรวงเงนิงบประมาณ
ส่วนราชการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน 

ในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่

การศึกษา

ประกาศรอ้ยละของฐานในการค านวณทีไ่ด้

ใช้เป็นเกณฑใ์นการค านวณเพ่ือเลือ่นเงนิเดอืน 

อย่างชา้พรอ้มกับมคี าสัง่เลือ่นเงนิเดอืน

ระดับผลการประเมิน
ดเีด่น (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 
ดมีาก (รอ้ยละ 80 – 89.99) 
ดี (รอ้ยละ 70 – 79.99)
พอใช้ (รอ้ยละ 60 – 69.99) 
ปรับปรุง (รอ้ยละ 59.99 ลงมา)

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน
เตม็

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

คะแนน
ประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา

องคป์ระกอบที ่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง

80 73 71

องคป์ระกอบที ่2 การประเมินการมีสว่นรว่มในการพฒันา
การศกึษา

10 8 8

องคป์ระกอบที ่3 การประเมินการปฏิบตัิตนในการรกัษาวินยั
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

10 10 10

คะแนนรวม 100 91 89

/



ในกรณีที่ประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะไม่ผ่าน 

จะมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเลื่อนเงนิเดือนอย่างไร ?



การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2
การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษา (10 คะแนน)

ส่วนที่ 1
ข้อตกลงในการพฒันางานตาม

มาตรฐานต าแหนง่ (60 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษา

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (10 คะแนน)

การประเมินขอ้ตกลงในการพัฒนางาน

ตามหลักเกณฑ์และวธิีการต าแหนง่

และวิทยฐานะ (100 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 1

การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (80 คะแนน)

ส่วนที ่2

ข้อตกลงในการพฒันางานทีเ่ปน็

ประเดน็ทา้ทาย (40 คะแนน)

ผล
การ
ประ
เมิน

การน าผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะฯ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



มาตรา 55 วรรคสอง

กรณีทีข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ด าเนนิการตามความเหมาะสม ดังนี้

(2) ให้ด าเนนิการมาตรการเกี่ยวกบัการเลือ่นเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาตามมาตรา 73 …

ประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะไมผ่่าน 

ได้เลื่อนเงินเดือนอยา่งไร

ยื่นขอประเมินใหม้ีหรอืเลื่อนวทิยฐานะสูงขึ้นไม่ผา่น ไม่มีผลกับการเลื่อนเงนิเดือน

ข้อ 7 วรรคสองของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดอืนของข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา พ.ศ. 2561

การเลือ่นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาส าหรับต าแหนง่ทีม่ี

วิทยฐานะ ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏบิัตงิานตามมาตรา 55 ไม่มีสิทธิได้รับ

การพจิารณาเลือ่นเงินเดือนในระดับดีขึ้นไป หรือใหง้ดการเลือ่นเงินเดือน แล้วแต่กรณี



ผลการประเมิน

ในระดับดีเด่น

กับการลดระยะเวลา



ผลการประเมินดีเด่น 4 รอบการประเมินให้ดูจาก

ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนที่บันทึกใน ก.ค.ศ. 16 ใช่หรือไม่

ถ้าข้าราชการครูได้เลื่อนเงินเดือนน้อยกวา่ร้อยละ 3.00 

จะท าให้เสียสิทธิในการลดระยะเวลาหรือไม่



ผู้บังคับบญัชาประกาศรายชือ่ขา้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาผูม้ผีลการปฏบิัตงิานอยูใ่น

ระดับดีเดน่และดมีากในทีเ่ปิดเผยใหท้ราบโดยทัว่กนั

ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ระดับผลการประเมิน
ดเีด่น (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 
ดมีาก (รอ้ยละ 80 – 89.99) 
ดี (รอ้ยละ 70 – 79.99)
พอใช้ (รอ้ยละ 60 – 69.99) 
ปรับปรุง (รอ้ยละ 59.99 ลงมา)

องคป์ระกอบการประเมนิ คะแนน
เตม็

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

คะแนน
ประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา

องคป์ระกอบที ่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง

80 73 72

องคป์ระกอบที ่2 การประเมินการมีสว่นรว่มในการพฒันา
การศกึษา

10 8 8

องคป์ระกอบที ่3 การประเมินการปฏิบตัิตนในการรกัษาวินยั
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

10 10 10

คะแนนรวม 100 91 92

/

ที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ
ผลการประเมิน

1 นาย ก ผูอ้  านวยการ ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

2 นาย ข รองผูอ้  านวยการ ช านาการ ดีเดน่

3 นาง ค ครู ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

4 นางสาว ง ครู ช านาการ ดีเดน่

5 นางสาว จ ครู ช านาการ ดีเดน่

6 นาย ฉ ครู ดีมาก

7 นาง ช ครูผูช้่วย ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดโรงเรียน ................................

ทีไ่ดรั้บการประเมินผลการปฏิบัตงิานอยู่ในระดบัดเีดน่และดมีาก
ในรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน คร้ังที ่1 

ระหว่างวันที ่1 เมษายน ถงึวันที ่30 กันยายน 2565

ตัวอยา่ง

ว 23/2564



ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ
ผลการ
ประเมิน

1 นาย ก ผูอ้  านวยการ ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

2 นาย ข รองผูอ้  านวยการ ช านาการ ดีเดน่

3 นาง ค ครู ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

4 นางสาว ง ครู ช านาการ ดีเดน่

5 นางสาว จ ครู ช านาการ ดีเดน่

6 นาย ฉ ครู ดีมาก

7 นาง ช ครูผูช้ว่ย ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดโรงเรียน ................................

ทีไ่ดรั้บการประเมินผลการปฏิบัตงิานอยู่ในระดบัดเีดน่และดมีาก
ในรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน คร้ังที ่1 

ระหว่างวันที ่1 เมษายน ถงึวันที ่30 กันยายน 2565

ตวัอย่าง

ประกาศส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ....
เร่ือง ประกาศร้อยละการเล่ือนเงนิเดอืน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คร้ังที ่2 (1 ตุลาคม 2565)

ตัวอยา่ง

ระดับ ผลการประเมิน ร้อยละในการ
เล่ือนเงนิเดอืน

ดเีด่น ร้อยละ 90 ขึน้ไป ตามที ่สพท. 
ก าหนดดีมาก รอ้ยละ 80.00 – 89.99

ดี รอ้ยละ 70.00 – 79.99

พอใช้ รอ้ยละ 60.00 – 69.99

ตอ้งปรบัปรุง รอ้ยละ 50.00 – 59.99 ไม่ไดเ้ลื่อน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประกาศร้อยละของ
ฐานในการค านวณทีไ่ดใ้ช้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ

เพือ่เล่ือนเงนิเดอืนอย่างช้าทีสุ่ดพร้อมกับมีค าส่ังเล่ือนเงนิเดอืน


