แบบที่ 5
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2))
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม ………. - 31 มีนาคม ………..)
 ครัง้ ที่ 2 (1 เมษายน ……… - 30 กันยายน ….……)
ชื่อผูรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………….
เจ้าหน้ าที�งาน
ตําแหนง……………………………………..ระดั
บ........………………………..เงินเดือน………………บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน)
คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกตอง
ความครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต
หรือคุณภาพอืน่ ๆ)
ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนัน้ )
การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
(พิจารณาจากความฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือ
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน
หรือโครงการ)
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัตไิ ด (พิจารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของงาน)
ผลงานดีเดน (พิจารณาจากมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
เปนแบบอยางที่ดีได)
การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมีวิสัยทัศน
ความสามารถในการคาดการณ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติงานใหเหมาะสม)

30

2

3
4

5

6
7

30

30
30

30

30
30

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 5
-2ที่

รายการประเมิน

8

ความรับผิดชอบ (การปฏิบัติงานในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
โดยเต็มใจ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผล
ที่เกิดจากการทํางาน)
9 ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน (ความรอบรูในงาน เขาใจ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และงานที่เกีย่ วของ สามารถคิด
วิเคราะห เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับงาน)
10 การปฏิบตั ิงานตามนโยบายและการใหความรวมมือ
ในการทํางาน
คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

30

30

30
300

ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย
ที่
1

รายการประเมิน

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และวางตนเปนกลางทางการเมือง
2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต วิริยะ อุตสาหะ
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หนวยงานการศึกษา และคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย
4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ชุมชน และ
สังคม ตรงตอเวลา และอุทศิ ตนตองาน
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน
ไมกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยไมมีมูล
ความจริง และไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย

คะแนนเต็ม
10
10
10

10
10

50

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
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-3ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รายการประเมิน

1

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

2

จรรยาบรรณตอตนเอง
1.1 การมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับ
การเปนขาราชการ
1.2 การใชวิชาชีพในการปฏิบัตหิ นาทีด่ ว ยความซื่อสัตย
1.3 การมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
2.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เสมอภาค
ปราศจากอคติ
2.2 การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและคุณภาพการศึกษา
เปนสําคัญ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

10
10
10
10
10

50

คะแนนเต็ม
30
(10)
(10)
(10)
20
(10)
(10)

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบที่ 5
-4ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

3

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบงั คับบัญชา
และผูรวมงาน
3.1 การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของกลุม ของตน โดย
การชวยทํางานรวมกัน แกปญหา เสนอแนะ เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนางาน
3.2 การเอาใจใส ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.3 การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนทางราชการ
3.4 การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธ
อันดี
4 จรรยาบรรณตอสังคม
4.1 การใหความรวมมือ ชวยเหลือและบริการชุมชน
4.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม
คะแนนรวมดานจรรยาบรรณ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนที่ได
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

40
(10)

(10)
(10)

(10)

10
(5)
(5)
100
500

ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
คะแนน
ครั้งที่ 1 ……
ครั้งที่ 2 ……

ผลการประเมินดีเดน
(90 – 100%)
(
(

)
)

ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได
(60 - 89%)
(
(

)
)

ผลการประเมินตองปรับปรุง
(ต่ํากวา 60%)
(
(

)
)

แบบที่ 5
-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
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน)
ใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
…………………………………………………………………. การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ขอ 11 วรรคสาม เหตุผล
…………………………………………………………………. (ระบุวา ผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขั้นเงินเดือน 1
…………………………………………………………………. ขั้นในครัง้ แรก แตมีขอจํากัดเรือ่ งโควตา และผลประเมินดีเดน
อีกในครั้งที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนไดอยางไร
บาง)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/
ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/
(……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
(………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง…………………………………………..
ตําแหนง………………………………………
วันที…
่ …………………………………………….
วันที…
่ ………………………………………..

-6-

แบบที่ 5

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…
่ ………………………………..……….

