


 
    การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

 

1.  หนงัสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.5/482  ลงวนัที ่ 31 มนีาคม  2551   
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิัตงิานของข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2.  แบบประเมนิประสิทธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา 
 3.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เรื่อง แนวปฏบิตัใินการพจิารณา 
เลื่อนขัน้เงนิเดือนข้าราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
 4.  กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
 5.  หนงัสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1012.2/ว 7  ลงวนัที ่ 25  พฤษภาคม  2558   
เรื่องการเลื่อนเงนิเดือนขา้ราชการพลเรือนสามัญ 
 6.   หนงัสือ ที ่ศธ 04009/ว627  ลงวนัที ่28 กนัยายน 2562  เรื่อง การเลื่อนเงนิเดือน
ข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการ 
 7.  หนงัสือ ที ่กค 0428/ว 90  ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2553  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 
 8.  หนงัสือ ที ่ศธ นร 1008.5/22  ลงวนัที ่22  กมุภาพนัธ ์2555  เรื่องการปรับคา่ตอบแทน
พนกังานราชการ  
 9.  หนงัสือ ที ่ศธ 04166/2847  ลงวนัที ่15 มถิุนายน  2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
บรหิารพนกังานราชการ  เรื่อง คา่ตอบแทนของพนกังานราชการ (ฉบบัที ่9 ) พ.ศ. 2561 
 10.  หนงัสือ ที ่ศธ 04009/ว 5324 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อน
เงนิเดือนขา้ราชการและเลื่อนค่าจา้งลูกจา้งประจ า ครัง้ที ่2 (1 ตลุาคม 2562)   
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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แหงพระราชบญัญติัระเบยีบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก 
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 
“คร่ึงปแรก”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“คร่ึงปหลัง”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“คร่ึงปที่แลวมา”  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ที่ผานมา  แลวแตกรณี 
“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนง

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
“ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงต้ังข้ึนเพื่อพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง 
ขอ ๒ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหผูบังคับบัญชา

แตงต้ังคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน  ข้ึนพจิารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี
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อํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  เวนแตกรณีที่สถานศึกษาใด
มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตําแหนงทางวิชาการและมีกฎหมายจัดต้ังสถานศึกษาหรือ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยความ
เห็นชอบของสภาสถานศึกษา  ก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาหรือขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายนั้น 

ขอ ๓ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก  ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ  และใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๔ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหเลื่อนปละ 
สองคร้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) คร้ังที่หนึ่งคร่ึงปแรก  เลื่อนวันที่  ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน 
(๒) คร้ังที่สองคร่ึงปหลัง  เลื่อนวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ ๕ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหเลื่อนไดไมเกิน

ข้ันสูงของอันดับเงินเดือนที่ไดรับแตงต้ัง   
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ

ซ่ึงไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หนึ่งข้ัน  หรือใหงดการเลื่อนข้ันเงินเดือน  แลวแตกรณี   

การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
เมื่อไดรับเงินเดือนถึงข้ันเงินเดือนประสิทธิภาพของแตละอันดับตามมาตรา  ๗๔  การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
คร่ึงข้ันในแตละคร้ังตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในคร่ึงปที่แลวมามีผลการปฏิบัติงาน  ความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาประเมินตามขอ  ๓  แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควร
จะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน 
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(๒) ในคร่ึงปที่แลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนัก
กวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  แตไดถูกงดเลื่อนข้ันเงินเดือนเพราะถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา 
ใหลงโทษในกรณีนั้นมาแลว  ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําคร่ึงปตอไปใหผูนั้นต้ังแตวันที่   
๑  เมษายน  หรือวันที่  ๑  ตุลาคมของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป 

(๓) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในคร่ึงปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 
(๖) ในคร่ึงปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา  ฝกอบรม  

หรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ  ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๗) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 
(๘) ในคร่ึงปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน 

แตไมรวมถึงวันลา  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย  ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
 (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว  รวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
 (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
 (จ) ลาพักผอน 
 (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
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 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
การนับจํานวนวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไมใชวันลาปวย

ตาม  (๘)  (ง)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

หนึ่งข้ันในแตละคร้ัง  ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ  ๖  
และตองเปนผูอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชน
และผลดีย่ิงตอผูเรียนและการจัดการศึกษาจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีผลงานดีเดนเปนที่
ประจักษ  โดยไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 
เปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 

(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมากหรือมีการตอสูที่เส่ียง 
ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษาเปนพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบากเปนพิเศษ   
และงานนั้นไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ 
เปนผลดีย่ิงแกประเทศชาติ 

ขอ ๘ ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผูบังคับบัญชาสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา  
ฝกอบรม  หรือวิจัยตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิขาดแคลน  โดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับ
มอบหมาย  ซ่ึงถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหวางลา
ไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  แลวแตกรณี  ไมเกินคร้ังละคร่ึงข้ัน  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัยภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ที่สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  
ไดกําหนดไวโดยไมมีการขอขยายระยะเวลา 
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(๒) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  โดยพิจารณาจากผลการเรียน  
ผลการฝกอบรม  หรือวิจัย  แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไมตํ่ากวา  ๒.๕ 
 (ข) ระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไมตํ่ากวา  ๓.๒ 
 (ค) ระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไมตํ่ากวา  ๓.๕ 
 (ง) การลาฝกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝกอบรมหรือมีความกาวหนาในการวิจัยที่มี

คุณภาพสูง 
(๓) มีการใชความรูเกี่ยวกับหลักวิชาที่ไดศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  เพื่อเปนประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาที่สังกัด  
โดยจัดทําเปนรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษา
เสนอตอผูบังคับบัญชาทุกคร้ังที่มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหวางลาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝกอบรม  หรือความกาวหนาในการวิจัยและ
รายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาตาม  (๓)   
เปนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาว 
ตอผูบังคับบัญชา  และใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชา  ถาเห็นวา 
อยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  ใหรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวกอน  และกันเงิน
สําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนไว  เมื่อผูนั้นสําเร็จการศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการ 
เลื่อนข้ันเงินเดือนไว 

ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ  ๖  
และขอ  ๗  ใหคณะกรรมการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ  ๓  มาเปนหลักในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร้ังที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา  พฤติกรรม 
การมาทํางาน  ความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และขอควรพิจารณา
อื่นของผูนั้น  แลวรายงานผลการพิจารณา  พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา 

ขอ ๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  ๖  (๘)  (ช)  ในคร่ึงปที่แลวมาเปนเกณฑ
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พิจารณา  เวนแตอยูในหลักเกณฑตามขอ  ๖  (๕)  และ  (๖)  ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน
มาเปนเกณฑพิจารณา 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  เปลี่ยนตําแหนง  
สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานทางการศึกษา  ซ่ึงไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศตามขอ  ๖  (๘)  (ช)  ในคร่ึงปที่แลวมา  ใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้น 
ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละคร้ัง  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพจิารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ  ๙  ถาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูใน
หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ  ๖  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ  ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นคร่ึงข้ัน  ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑตามขอ  ๗  ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปแรกไมถึง
หนึ่งข้ัน  ถาในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลัง  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนไดพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
หนึ่งข้ันสําหรับปนั้น  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจมีคําส่ังให เลื่อนข้ันเงินเดือนรวมทั้งป 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งข้ันคร่ึงได  แตผลการปฏิบัติงานทั้งป 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชนและ
ผลดีตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือไดคนควา  หรือประดิษฐส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายหรือมีการตอสูที่เส่ียงตอความ
ปลอดภัยของชีวิต 

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษา  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
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(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบาก  และงานนั้น
ไดผลดีเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ 
เปนผลดีแกประเทศชาติ 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะ
ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปแรกหนึ่งข้ัน  แตไมอาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหได  เพราะมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น  ถาในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลัง  
ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบั ติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก  และไมมี 
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจมีคําส่ัง
เลื่อนข้ันเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได 

ขอ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซ่ึงในคร่ึงปที่แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  ๖  (๘)  (ช)  ใหผูมี
อํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนไดคร้ังละไมเกินคร่ึงข้ันเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  
โดยใหส่ังเลื่อนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ควรจะไดเลื่อน  ทั้งนี้  ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 

ขอ ๑๓ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละคร้ัง  ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  
เห็นสมควรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดเลื่อนข้ันเงินเดือน  แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟอง
คดีอาญาในความผิดที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ 
ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิด
ที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให  และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน  
ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวกอน  และใหกันเงินสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือน
ไวดวย  เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด  ใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได  ถาไดรอ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ัง  ใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนไว  แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 

(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว  ถาได
รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ัง  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในคร้ังที่ศาลพิพากษา 
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ใหลงโทษ  ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งสุดทาย  แตถาเปน 
ผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนข้ัน
เงินเดือนที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนไดรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวในวันที่  ๓๐  กันยายนของครึ่งป
สุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ  สวนในครั้งอื่นใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ได
รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว 

(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนทุกคร้ังที่ได
รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี  ใหแยก
พิจารณาเปนรายคดีไป 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด  แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่  ๓๐  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด  แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่  ๑  เมษายนหรือวันที่   
๑  ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดหลังวันที่  ๑  เมษายน  หรือวันที่  ๑  ตุลาคม  แตกอนที่จะมี
คําส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละคร้ัง  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้น
ยอนหลังไปถึงวันที่  ๑  เมษายน  หรือวันที่  ๑  ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได  แตถาผูนั้นไดพนจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไปกอนที่จะมีคําส่ังเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนจะสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ของคร่ึงปสุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได 

ขอ ๑๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเล่ือนข้ันเงินเดือน
ไดคร่ึงข้ันตามขอ  ๖  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย  
ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา   
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได 
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ขอ ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเล่ือนข้ันเงินเดือน
ไดตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนใหโดยมี
เหตุผลเปนกรณีพิเศษ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  เสนอ  ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนการเฉพาะราย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด  แตปรากฏวาผูนั้นถูกรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนและกันเงิน
สําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเนื่องจากมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทาํผดิวินยั
อยางรายแรงอยูกอนกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  เมื่อกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอไว  ถาไดรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ังใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน
ยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว  โดยไมตองรอใหการสอบสวนและพิจารณาแลวเสร็จ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติระเบยีบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดบัญญัติใหการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   ให ผูบังคับบัญชาแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา  โดยการพิจารณา 
ของคณะกรรมการดังกลาวใหยึดหลักคุณธรรม  มีความเที่ยงธรรม  เปดเผย  โปรงใส  และพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก   ตลอดจนความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม   และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ท้ังนี้   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 



หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/482  ลงวันที่  31  มีนาคม  2551) 
 
 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 72  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏบิัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวดังตอไปนี้ 
 1.  ใหผูบังคับบัญชาประเมินประสทิธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  โดยสวนราชการหรือสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 2.  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ 
มีวัตถุประสงค  เพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
ในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
      2.1  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอื่น ๆ 
      2.2  การพัฒนา  และการแกไขการปฏิบัติงาน 
      2.3  การใหออกจากราชการ 
      2.4  การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 
 3.  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหประเมินจาก 
      3.1  ผลการปฏิบัติงาน 
                                โดยใหพิจารณาจาก 

(1) ปริมาณงาน 
(2) คุณภาพของงาน 
(3) ความยุงยากในการจัดการเรียนรู 
(4) ความขาดแคลน 
(5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหองเรียน/โรงเรียน 
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(6) ความทันเวลา 
(7) ผลลัพธ  ประโยชนในการนําไปใชและประสิทธิผลของผลงาน 
(8) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน 

      3.2  ความประพฤติในการรักษาวินัย 
      3.3  คุณธรรม  จริยธรรม 
      3.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
 สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจกําหนดใหมีองคประกอบ 
การประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ  60 
 สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน  สวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใชตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนดแนบทายหลักเกณฑนี้  หรือ
ปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได 
 4.  ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบตัิงานรวมกันระหวางผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน  เชน  แผนงาน  โครงการ  หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน  เปนตน  
ทั้งนี้ใหพิจารณาจากขอตกลงผลการบรหิารงานของสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสถานศึกษา  หรือมาตรฐานคุณภาพงานหรือภาระงานขั้นต่ําที่ไดมีการจัดทําและกําหนดไว
โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามาตรา  24 (6)  และมาตรฐานภาระงาน 
ที่ไดมีการกําหนดไวโดยผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรา  27 (4) 
 5.  ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปละ  2  ครั้ง  ตามรอบปงบประมาณ  คือ 
      ครั้งที่  1  ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 
      ครั้งที่  2  ระหวางวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน 
 6.  การประเมินครั้งที่ 1  ตามขอ  5  ใหผูบังคับบัญชาจัดลําดับผลการประเมิน
เรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน  ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได  และผลการประเมิน
ตองปรับปรุง  ไวใหชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมนิ 
ดีเดน  และผลการประเมนิเปนที่ยอมรับไดไวเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่  2 
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 7.  ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี  
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที ่ นร.  0205/ว 117  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2540  
ทั้งนี้  ใหผูบังคับบัญชาประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน  ในที่เปดเผย
ใหขาราชการไดทราบโดยทั่วกัน 
 8.  ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาการประเมิน  และรายงาน
ผลการพิจารณาพรอมดวยขอมูลตอผูบังคับบัญชา  เพื่อเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม  มีความเที่ยงธรรม  เปดเผย  โปรงใส 
 9.  ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใชในการพิจารณาใหเงินรางวัลประจําป 
ตามที่กําหนดใหมดวย 
 10.  เมื่อเสรจ็สิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว  ผูบังคับบัญชาควรนํา
ผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน  เพื่อใหมีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น 
 11.  ใหสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน  
เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป  เชน  ผลการประเมินครั้งที่ 1  เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา  
ผลการประเมนิครั้งที่ 2  ภายหลังจากการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรบัการประเมินแลว  ใหเกบ็สรุปผล
การประเมินไวในแฟมประวัติราชการ  ทั้งนี้  สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
จะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอื่นตามที่เหมาะสมก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
การปฏิบัติงานของขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



คําชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(แบบประเมินแนบทายหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

1.  วัตถุประสงค 
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอื่น ๆ  
1.2 การพัฒนา และการแกไขการปฏิบัติงาน 
1.3 การใหออกจากราชการ 
1.4 การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 

โดยประเมนิปละ  2  คร้ัง  ตามรอบปงบประมาณ  ดังนี ้
 คร้ังท่ี  1  เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปแรก  
ระยะเวลาตั้งแตวันที ่1  ตุลาคม  ถึงวันที ่ 31  มีนาคม  ของปถัดไป 
 คร้ังท่ี  2  เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปหลัง  
ระยะเวลาตั้งแตวันที ่1  เมษายน  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  ของปเดียวกัน 

2.  แบบประเมิน 
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  แบงเปน  5  แบบ  ดังนี ้
 แบบที่ 1  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูสอน 
 แบบที่ 2  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 แบบที่ 3  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารการศึกษา 
 แบบที่ 4  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงศกึษานิเทศก 
 แบบที่ 5  แบบประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค. (2) 
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3.  รายการประเมิน 
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง  5  แบบ  มีรายการประเมนิอยู  4  ตอน  คือ  ตอนที่  1 -  ตอนที่  4  คะแนนรวม  500  คะแนน  
ดังตอไปนี ้
 ตอนที ่ 1  เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวม  300  คะแนน  คิดเปนคะแนนรอยละ  60 
 ตอนที ่ 2  เปนการประเมินความประพฤติในการรักษาวินยั  คะแนนรวม  50  คะแนน   
คิดเปนคะแนนรอยละ  10   
 ตอนที ่ 3  เปนการประเมนิคณุธรรม  จริยธรรม  คะแนนรวม 50 คะแนน  คิดเปนคะแนนรอยละ  10   
 ตอนที ่ 4  เปนการประเมนิจรรยาบรรณวชิาชพี  คะแนนรวม 100 คะแนน  คิดเปนคะแนนรอยละ 20   

4.  วิธีการประเมิน 
 ใหคณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งพิจารณาการประเมินดานผลการปฏิบัติงาน  ความประพฤติ
ในการรักษาวนิัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชพีของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ตามรายการประเมินตั้งแตตอนที่  1 - ตอนที่  4  ทุกรายการ  โดยกําหนดน้ําหนกัคะแนนตามระดับคุณภาพ
เปน  5  ระดับ  คือ 

ดีมาก หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมนินัน้ ๆ  ไดรับ
ความสําเรจ็หรือนาพอใจอยางยิ่ง  ซ่ึงใหไดคะแนนเต็มหรือคาน้ําหนกั
เทากับ  5  หรือไดคะแนนรอยละ  81 – 100 

ดี หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไดรับ
ความสําเรจ็หรือนาพอใจระดบัดี  ซ่ึงใหไดรับคาน้ําหนักคะแนน
เทากับ  4  หรือไดคะแนนรอยละ  61 - 80 

ปานกลาง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไดรับ
ความสําเรจ็หรือนาพอใจระดบัพอสมควร  ซ่ึงใหไดรับคาน้ําหนัก
คะแนนเทากับ  3  หรือไดคะแนนรอยละ  41 - 60 

ควรปรับปรุง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไดรับ
ความสําเร็จนอย  หรือไมนาพอใจ  ควรไดปรับปรุง  ซ่ึงใหไดรับคา
น้ําหนกัคะแนนเทากับ  2  หรือไดคะแนนรอยละ  21 – 40 

ควรปรับปรุง
อยางยิ่ง 

หมายถึง ผลการปฏิบัติงานหรือผลปรากฏในรายการประเมินนั้น ๆ  ไมไดรับ
ความสําเร็จและอาจเสียหายแกทางราชการไดหรือไมนาพอใจ  
สมควรปรับปรุงแกไขอยางยิ่ง  ซ่ึงใหไดคาน้ําหนกัคะแนนเทากับ  1  
หรือไดคะแนนนอยกวารอยละ  21 
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 การประเมินระดับคุณภาพในแตละรายการใหใชตารางตอไปนี้ประกอบการพิจารณาใหคะแนน 
ระดับคุณภาพ รายการ

ประเมิน 
(คะแนนเต็ม) 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง
อยางยิง่ 

5 5 4 3 2 1 
10 9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 
20 17 - 20 13 - 16 9 - 12 5 - 8 1 - 4 
30 25 - 30 19 - 24 13 - 18 7 - 12 1 - 6 
40 33 - 40 25 - 32 17 - 24 9 - 16 1 - 8 

 

5.  เกณฑตัดสิน   
 ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินที่ไดดําเนินการในตอนที่ 1 - ตอนที่ 4  โดยประเมินวา
ผูรับการประเมินอยูในเกณฑตัดสินระดับใด  ดังนี้ 
 ระดับดีเดน     หมายถึง   ผลการประเมินเปนที่พอใจอยางยิ่ง  ผลคะแนนจะอยูระหวาง   
      90 - 100%    อยูในระดบัที่สมควรเลื่อนเงนิเดือน  1  ขั้นได 
 ระดับเปนทีย่อมรับได  หมายถึง  ผลการประเมินเปนที่พอใจตามมาตรฐาน  ผลคะแนน 
      จะอยูระหวาง  60 - 89%    อยูในระดับที่สมควรเลื่อนเงินเดือน 
      คร่ึงขั้นได 
 ระดบัตองปรับปรุง   หมายถึง  ผลการประเมนิต่ํากวามาตรฐานมาก  และยังไมเปนที่พอใจ   
      ผลคะแนนจะต่ํากวา  60%    อยูในระดับทีไ่มสมควร 
      เล่ือนขั้นเงินเดอืน 

 ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินในตอนที่ 5  ดังนี ้
 

    

คะแนน ผลการประเมินดีเดน 
(90 - 100%) 

ผลการประเมนิเปนทีย่อมรบัได 
(60 - 89%) 

ผลการประเมินตองปรับปรุง
(ต่ํากวา  60%) 

คร้ังที่ 1 …… (      ) (      ) (      ) 
คร้ังที่ 2 …… (      ) (      ) (      ) 
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6.  การรายงานผลการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน 
 6.1  ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมินตอผูบังคับบัญชา  โดยยึดสรุปผลการประเมิน
ในตอนที่  1  -  ตอนที่  4  เปนหลัก  โดยพจิารณาประกอบกับขอมูลการลาและพฤติกรรมการมาทํางานของ
ผูรับการประเมิน  ตามแบบที่กําหนดในตอนที่ 6  ความเห็นของคณะกรรมการ  ไดแก 

(1) ความเหน็เกีย่วกับการพัฒนา  ฝกอบรม  (ส่ิงที่ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 
(2) ความเห็นเกีย่วกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน  เปนขอเสนอวาผูรับการประเมนิ  สมควรไดรับ

การเลื่อนขั้นเงนิเดือนตามผลการประเมินระดับใด  ในกรณทีี่เสนอใหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน
ระดับดีเดนหรือผลการประเมินระดับตองปรับปรุงตองระบุเหตุผลดวย   
 6.2  เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณารายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประกอบกับขอมูลการลา
และพฤติกรรมการมาทํางานของผูรับการประเมินแลว  ใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ 
ผูส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยความเหน็ชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาหรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง   
ตามแบบที่กําหนดในตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบังคับบัญชา  โดยระบวุาเหน็ดวยกบัการประเมนิหรือมีความเหน็
แตกตางกบัของคณะกรรมการในเรื่องการใหคะแนนในการประเมนิ  การพัฒนาผูรับการประเมนิ  และหรือ 
การเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที ่1  
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตําแหนงผูสอน) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 การจัดการเรียนรู 150   
 1.1  การวิเคราะหหลักสูตรและการเตรียมการสอน (30)   
 1.2  การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูและ 

       การพัฒนาแผนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหม ี
       คุณลักษณะที่พึงประสงค 

(30)   

 1.3  การใชและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (30)   
 1.4  การวัดและประเมินผล (30)   
 1.5  การวิจยัและหรือนําผลการวิจยัไปแกปญหาการเรียนรู 

       ของผูเรียน 
(30)   

2 การจัดระบบการดูแลชวยเหลือเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน 

30   

3 การรวมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร  สื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษา   
แหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถิ่น 

30   

4 การประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชมุชน
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

30   

5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชพี 30   
6 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   
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ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

และวางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ชุมชน  และ
สังคม  ตรงตอเวลา  และอุทศิตนตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง  กลาวหา  หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูล
ความจริง  และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
 
ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ผูเรียน  และบคุคลทั่วไป 

10   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  

หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 
10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 
ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ความศรัทธาตอวิชาชีพ (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกําลังใจแก

ผูเรียน  และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย            
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน  และผูรับบริการ  ตามบทบาท
หนาที่อยางเตม็ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของผูเรียนและ
ผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   
คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   

 
ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 

 
    คะแนน                  ผลการประเมินดเีดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได       ผลการประเมินตองปรบัปรุง 

                                                  (90 – 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

  คร้ังที่  1  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
  คร้ังที่  2  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
 

 
ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  

6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 

 



แบบที ่1 
-5- 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน  
1  ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา  และผลประเมิน
ดีเดนอกีในครัง้ที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือนได
อยางไรบาง 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………………………..   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (………………………………….………) 
ตําแหนง………………………………….…… 

       วันที…่………………………………..………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………. 
……………………………………….….…………
……………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………..   
………………………………………..……………
…………………………………………………….. 

ลงชื่อ………………………………….……..ผูประเมิน 
        (…………………………………..……) 
ตําแหนง……………………………….…… 

       วันที…่………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษา) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 งานวชิาการ 50   
 1.1  การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (10)   
 1.2  การจัดการแหลงการเรียนรู (10)   
 1.3  การสงเสริมการใชส่ือ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม 

       ทางการศึกษา  และการวิจัย 
(10)   

 1.4  การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
       เปนสําคัญ 

(10)   

 1.5  การจัดการวัดผล/ประเมนิผล (10)   
2 งานบริหารงานบุคคล 50   
 2.1  การวางแผนอัตรากําลังในสถานศึกษา (10)   
 2.2  การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง (10)   
 2.3  การจัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากร 

       ในสถานศึกษา 
(10)   

 2.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน (10)   
 2.5  การจัดสวสัดิการใหแกบุคลากรในสถานศึกษา (10)   
3 งานบริหารแผนงานและงบประมาณ 50   
 3.1  แผนพัฒนาสถานศึกษา (20)   
 3.2  แผนปฏิบัติการ (20)   
 3.3  การบริหารงบประมาณ (10)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

4 การบริหารงานทั่วไป 120   
 4.1  งานกิจการนักเรียน (20)   
 4.2  งานอาคารสถานที่ (20)   
 4.3  งานประกนัคุณภาพการศึกษา (20)   
 4.4  งานระดมทรัพยากรจากชุมชน (20)   
 4.5  งานชุมชนและการมีสวนรวม (20)   
 4.6  งานรักษาความปลอดภยั (20)   
5 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   
หมายเหต ุ สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  (มาตรา  38  ข. (1)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547)  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาประเมิน 
     รายการตาง ๆ ในขอ 1 – ขอ 5  ตามที่มอบหมาย  และปรับคะแนนเต็มใหเหมาะสมเพื่อใหได 
     คะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน  300  คะแนน 

ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  ตรงตอเวลา  และอุทิศตน
ตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
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ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน  และบคุคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 

ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ศรัทธาตอวชิาชพี (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกาํลังใจ

แกผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศกึษา  และผูรับบริการ  
ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย              
ที่ถูกตองดีงามแกผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  สต ิ
        ปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของผูเรียน  ครู  และ 
        บุคลากรทางการศึกษา  และผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   
คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   

ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
    คะแนน     ผลการประเมินดีเดน       ผลการประเมินเปนที่ยอมรบัได       ผลการประเมินตองปรับปรุง 

                                     (90 - 100%)                            (60 - 89%)                             (ต่ํากวา 60%) 
คร้ังที่  1  ……                  (       )                                      (       )                                       (       ) 
คร้ังที่  2  ……                  (       )                                      (       )                                       (       ) 
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ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  

6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 
 

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน 1  
ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากัดเรื่องโควตา  และผลประเมิน
ดีเดนอกีในครัง้ที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือนได
อยางไรบาง) 

 ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..………
……………………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่…………………………………………… 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่………………………………………. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………….. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………….   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (……………………………….…………) 
ตําแหนง……………………………….……… 

       วันที…่……………………………..…………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพฒันาผูรับการประเมิน……………………… 
……………………………………….….……….
…………………………………………………... 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………   
………………………………………..…………
………………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………………...ผูประเมิน 
        (……………………………………..) 
ตําแหนง………………………..………… 

       วันที…่……………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที ่3 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตําแหนงผูบรหิารการศึกษา) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 
 

การบริหารและการจัดองคการ 
1.1 การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที ่
       การศึกษา 

50 
(10) 

  

 1.2 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ 
       ในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

(10)   

 1.3 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ  สําหรับการ 
บริหารจัดการ 

(10)   

 1.4  การประสาน  สงเสริม  การปฏิบัติราชการกับองคกรอื่น 
        หรือหนวยงานตาง ๆ 

(10)   

 1.5 การกํากับ ดแูล ติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(10)   

2 การพัฒนางานวิชาการ 
2.1  การจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษา 

50 
(10) 

  

 2.2  การศึกษา  วิเคราะห  วิจยั  และสังเคราะหขอมูล 
       สารสนเทศดานการศึกษา 

(10)   

 2.3  การประสาน สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
       รวมกับสถานศึกษา 

(10)   

 2.4  การจัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
       การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

(10)   

 2.5  การวิจยัและพัฒนาการศึกษา (10)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 การบริหารงานบุคคล 
3.1  การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ 
       การศึกษา 

 
50 

(10) 

  

 3.2  การวางแผน  และดําเนนิการเกีย่วกับการพัฒนา 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

(10)   

 3.3 การจัดทํามาตรฐานคุณภาพงานการกําหนดภาระงาน
ขั้นต่ํา  และเกณฑการประเมนิผลงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(10)   

 3.4  การดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่ 
       การศึกษา 

(10)   

 3.5  การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล (10)   

4 การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
4.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารการเงินงบประมาณ 
       ของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

50 
(10) 

  

 4.2 การกํากับ  ติดตาม  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ตามแผนปฏิบัติการ 

(10)   

 4.3  การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ 
       ดานการเงนิและงบประมาณ 

(10)   

 4.4  การเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (10)   
 4.5  การจัดทํารายงานผลการบริหารงานการเงินและ 

       งบประมาณ 
(10)   

5 การบริหารทั่วไป 
5.1  การจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

25 
(5) 

  

 5.2  การบริหารงานประชาสัมพันธ (5)   
 5.3  การจัดการเกี่ยวกับงานพิธีการตาง ๆ (5)   
 การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษา 
(5)   

 5.4 การจัดการสวสัดิการตาง ๆ และการบริการใน 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

6 การจัดการศึกษาของบคุคล  ทองถิ่น  และหนวยงานอื่น 
6.1 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
        เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน 

25 
(5) 

  

 6.2 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
       ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)   

 6.3 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการการศึกษา
ของสถาบันศาสนา 

(5)   

 6.4 การประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ของบุคคล  องคกรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นในเขตพื้นที่การศกึษา 

(5)   

 6.5 การกํากับ  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานอื่น 

(5)   

7 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 50   

 คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   

 
หมายเหตุ  สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (มาตรา 38 ข. (3)  แหงพระราชบัญญัติ 

    ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547)  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่
    การศึกษาประเมินรายการตาง ๆ ในขอ 1 – ขอ 7  ตามที่มอบหมาย  และปรับคะแนนเต็มใหเหมาะสม 

     เพื่อใหไดคะแนนรวมดานผลการปฏิบัติงาน  300  คะแนน 
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ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  ตรงตอเวลา  และอุทิศตน
ตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
 

ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม  เขา
รวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
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ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ศรัทธาตอวชิาชพี (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกาํลังใจ

แกครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูรวมงาน  และ
ผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย            
ที่ถูกตองดีงามแกผูรวมงาน  และผูรับบริการ   
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความ 

       บริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ผูรวมงานและผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   
คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   

 
ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
 

 
    คะแนน                ผลการประเมินดีเดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได     ผลการประเมินตองปรับปรุง 

                                                (90 - 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

   คร้ังที่  1  ……                          (       )                                          (       )                                          (       ) 
   คร้ังที่  2  ……                          (       )                                          (       )                                          (       ) 
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ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  

6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 
 

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน  
1  ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากดัเรื่องโควตา  และผลประเมนิ
ดีเดนอีกในครัง้ที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ไดอยางไรบาง) 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………….   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (…………………………………..………) 
ตําแหนง…………………………………….… 

       วันที…่………………………………..………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………. 
……………………………………….….……….
…………………………………………………… 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………   
………………………………………..…………
………………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………………...ผูประเมิน 
        (……………………………………..) 
ตําแหนง…………………………….…… 

       วันที…่………………………………..…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบที ่4  

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(ตําแหนงศึกษานิเทศก) 

 
  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..วิทยฐานะ…………………………..เงินเดือน……………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 100   
 1.1  การวางแผนการนิเทศ (20)   
 1.2  การเตรียมเครื่องมือนิเทศ (20)   
 1.3  กระบวนการนิเทศ (20)   
 1.4  การประเมินผลการนิเทศ (20)   
 1.5  ผลการนิเทศการศึกษาและการนําผลการนิเทศไปใช 

       ในการพฒันางาน 
(20)   

2 งานวิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาการศึกษา 100   
 2.1  การวิเคราะหหรือวิจยัเกีย่วกับหลักสูตร (20)   
 2.2  การวิเคราะหหรือวิจยักระบวนการเรียนรู (20)   
 2.3  การวิเคราะหหรือวิจยัส่ือ  เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรม 

       ทางการศึกษา 
(20)   

 2.4  การวิเคราะหหรือวิจยัเกีย่วกับการพัฒนาระบบ  
       บริหารงานวิชาการ 

(20)   

 2.5  การประกนัคุณภาพการศึกษา (20)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 งานใหบริการทางวิชาการแกสถานศึกษาในสังกัด 
3.1  การใหคําปรึกษาแนะนาํทางวิชาการแกผูสอน 

40 
(20) 

  

 3.2  การสงเสริมใหผูสอนนาํผลการวิจัยไปใชในการจัด 
       การเรียนการสอน 

(20)   

4 งานใหบริการทางวิชาการแกสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน   
อาทิเชน  องคกรชุมชน  เอกชน  องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  สถาบันศาสนา  หรือสถาบันสังคมอื่น ๆ 

30   

5 ผลการปฏบิัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย  
อาทิเชน  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  คณะกรรมการ
ตามนโยบายกระทรวง  หรือกรมเจาสังกัด  เปนตน 

30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   
 

ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ชุมชน  และสังคม  
ตรงตอเวลา  และอุทิศตนตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูลความจริง  
และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหาประโยชน 
อันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
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ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 

ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชพี 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 20   
 1.1 การมีวินยัในตนเอง (10)   
 1.2 การพฒันาตนเองดานวิชาชพี (5)   
 1.3 การมีวิสัยทัศน  ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง 
(5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 20   
 2.1 ความรัก  ศรัทธาตอวิชาชีพ (10)   
 2.2 ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพ (5)   
 2.3 การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ( 5 )   
3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 20   
 3.1 การเอาใจใส  รัก  เมตตา  ชวยเหลือ  สงเสริม   

ใหกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศกึษา   
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาทีโ่ดยเสมอหนา 

(5)   

 3.2 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย            
ที่ถูกตองดีงามแกครูและบุคลากรทางการศึกษา   
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(5)   

 3.3 การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และผูรับบริการ 

(5)   

 3.4 การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดย        
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

(5)   

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 20   
 4.1 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค (10)   
 4.2 การยึดมั่นในระบบคุณธรรม (5)   
 4.3 ความสามัคคีในหมูคณะ (5)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

5 จรรยาบรรณตอสังคม 20   
 5.1 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรัุกษ

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
(10)   

 5.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

(5)   

 5.3 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม 

(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 100   
คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   

 
ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 
 

 
    คะแนน                  ผลการประเมินดเีดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได       ผลการประเมินตองปรบัปรุง 

                                                  (90 - 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

   คร้ังที่  1  ……                           (       )                                           (       )                                           (       ) 
   คร้ังที่  2  ……                           (       )                                           (       )                                           (       ) 
 

 
ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  

6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
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6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน  
1  ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจํากดัเรื่องโควตา  และผลประเมนิดีเดน
อีกในครั้งที่  2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงินเดือนไดอยางไรบาง) 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………….. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….……………..   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (……………………………………….…) 
ตําแหนง………………………………..……… 

       วันที…่…………………...……………………. 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพฒันาผูรับการประเมิน……………………….. 
……………………………………….….………..
…………………………………………………… 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน……………………………..   
………………………………………..………….
…………………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………………..ผูประเมิน 
        (……………………………….………) 
ตําแหนง……………………………….…… 

       วันที…่………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที ่5 
 

แบบประเมินผลการปฏบิัตงิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2)) 

  คร้ังที่  1 ( 1  ตุลาคม  ……….   -  31  มีนาคม  ………..) 
  คร้ังที่  2  (1  เมษายน  ………  -  30  กันยายน  ….……) 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………..ระดับ........………………………..เงินเดือน………………บาท 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 ปริมาณผลงาน (พจิารณาจากปริมาณผลงานเปรยีบเทยีบกบั

เปาหมาย  ขอตกลง  หรือมาตรฐานของงาน) 
30   

2 คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกตอง   
ความครบถวน  ความสมบรูณ  และความประณีต 
หรือคุณภาพอืน่ ๆ) 

30   

3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทยีบ
กับเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนัน้) 

30   

4 การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  
(พิจารณาจากความฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือ
ความสัมพันธระหวางทรพัยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน
หรือโครงการ) 

30   

5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัตไิด (พจิารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธของผลงานเปรียบเทยีบกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของงาน) 

30   

6 ผลงานดีเดน (พิจารณาจากมผีลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
เปนแบบอยางที่ดีได) 

30   

7 การวางแผนและการจัดระบบงาน (ความมวีิสัยทัศน  
ความสามารถในการคาดการณ  กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 

30   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
8 ความรับผดิชอบ (การปฏิบัติงานในหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย

โดยเต็มใจ  มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง  และยอมรับผล 
ที่เกิดจากการทํางาน) 

30   

9 ความสามารถในการปฏบิัตงิาน (ความรอบรูในงาน  เขาใจ
เกี่ยวกับงานในหนาที่  และงานที่เกีย่วของ  สามารถคิด  
วิเคราะห  เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของกับงาน) 

30   

10 การปฏิบตัิงานตามนโยบายและการใหความรวมมือ 
ในการทํางาน 

30   

คะแนนรวมดานผลการปฏบิัติงาน 300   
 
ตอนที่  2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

และวางตนเปนกลางทางการเมือง 
10   

2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต  วริิยะ  อุตสาหะ 10   
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

หนวยงานการศึกษา  และคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 

10   

4 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ชุมชน  และ
สังคม  ตรงตอเวลา  และอุทศิตนตองาน 

10   

5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ตน   
ไมกล่ันแกลง  กลาวหา  หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยไมมีมูล
ความจริง  และไมกระทําการ  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

10   

คะแนนรวมดานความประพฤติในการรักษาวินัย 50   
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ตอนที ่ 3  การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม 
 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั   
10   

2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม   
เขารวมกิจกรรมของสังคม  บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

10   

3 การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 

10   

4 การประพฤตแิละปฏิบัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม  
หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย 

10   

5 การเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูรวมงานและผูที่เกีย่วของ   
ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงานตามหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

10   

คะแนนรวมดานคุณธรรม  จริยธรรม 50   
 
ตอนที่  4  การประเมินจรรยาบรรณ 

คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง 30   
 1.1 การมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับ

การเปนขาราชการ 
(10)   

 1.2 การใชวิชาชพีในการปฏิบัตหินาทีด่วยความซื่อสัตย (10)   
 1.3 การมีทัศนคตทิี่ดีและพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ (10)   
2 จรรยาบรรณตอหนวยงาน 20   
 2.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความสจุริต  เสมอภาค   

ปราศจากอคติ 
(10)   

 2.2 การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและคุณภาพการศึกษา 
เปนสําคัญ 

(10)   
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คะแนนที่ได ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 

3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบงัคบับัญชา   
และผูรวมงาน 

40   

 3.1 การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของกลุมของตน  โดย
การชวยทํางานรวมกนั  แกปญหา  เสนอแนะ  เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนางาน 

(10)   

 3.2 การเอาใจใส  ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั (10)   
 3.3 การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  

สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิความสามัคคีในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนทางราชการ 

(10)   

 3.4 การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานดวยความสุภาพ  มนี้ําใจ  และมนษุยสัมพันธ
อันด ี

(10)   

4 จรรยาบรรณตอสังคม 10   
 4.1 การใหความรวมมือ  ชวยเหลือและบริการชุมชน (5)   
 4.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําในการรักษา

ผลประโยชนของสวนรวม 
(5)   

คะแนนรวมดานจรรยาบรรณ 100   
คะแนนรวมทั้งสิ้น 500   

 
ตอนที ่5  สรุปผลการประเมิน 

 
    คะแนน                  ผลการประเมินดเีดน            ผลการประเมินเปนที่ยอมรับได       ผลการประเมินตองปรบัปรุง 

                                                  (90 – 100%)                                 (60 - 89%)                                 (ต่ํากวา 60%) 

  คร้ังที่  1  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
  คร้ังที่  2  ……                              (       )                                          (       )                                           (       ) 
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ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ  
6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝกอบรม  สิ่งท่ีควรพฒันา/แกไขของผูรับการประเมิน 

คร้ังท่ี  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) คร้ังท่ี  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 

 

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมนิ 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60 %) 

�  ควรเลื่อนขัน้เงนิเดือน  1 ขั้น  (ผลประเมนิ 90–100 %) 
�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60–89 %) 
�  ไมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน (ผลประเมินต่าํกวา 60 %) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณีเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ใหระบใุหชัดเจน) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  (โดยเฉพาะกรณี 
เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนใหระบุใหชัดเจน) 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

�  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2550 ขอ  11 วรรคสาม  เหตุผล  
(ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑเล่ือนขั้นเงินเดือน 1  
ขั้นในครั้งแรก  แตมีขอจาํกดัเรือ่งโควตา  และผลประเมนิดเีดน
อีกในครั้งที ่ 2  และมีโควตาใหเล่ือนขั้นเงนิเดือนไดอยางไร
บาง) 

 ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการ/ 
        (……………………….…….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง………………………………………….. 
วันที…่……………………………………………. 

ลงชื่อ………………………….ประธานกรรมการ/ 
        (………………………….)กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง……………………………………… 
วันที…่……………………………………….. 
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ตอนที ่ 7  ความเห็นของผูบงัคับบัญชา 
 

คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน………………………. 
………………………………………….……………
………………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………………. 
……………………………………….….……………
………………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………………………..   
………………………………………..………………
………………………………………………………. 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูประเมิน 
        (………………………………….………) 
ตําแหนง………………………………….…… 

       วันที…่………………………………..………. 
 

(   )  เห็นดวยกับการประเมนิขางตน 
(   )  มีความแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้

(1) การใหคะแนนในการประเมิน……………………. 
………………………………………….…………
……………………………………………………. 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน………………………. 
……………………………………….….…………
……………………………………………………. 

(3) การเลื่อนขั้นเงนิเดือน………………….…………..   
………………………………………..……………
…………………………………………………….. 

ลงชื่อ………………………………….……..ผูประเมิน 
        (…………………………………..……) 
ตําแหนง……………………………….…… 

       วันที…่………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



แบบเอกสารรายงานขอเสนอแนวความคดิหรือวิธีการ 
เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนรูหรือคณุภาพการศึกษา 

(แนบทายกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยการเลื่อนขัน้เงนิเดือนของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550) 
 
เร่ือง/โครงการ/งาน 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

หลักการและเหตุผล 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ/แนวความคดิ/วิธีการ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
      ลงชื่อ  ....................................................... 
                 (....................................................) 
                    ........../........................./........... 



                      
 
                                   
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 

 
 
  ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป 
ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ                              
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 
ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2547) ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ค.ศ.  ดังกล่าว  

  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานต าแหน่ง  ส านักงานคณะกรรมการ-            
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ  ดังนี้   
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
พ.ศ. 2551” 
  ข้อ 2  ให้ใช้แนวปฏิบัติตามประกาศนี้ เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ                   
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ                        
ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2551) เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ            
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    เรียกโดยย่อว่า     สพฐ. 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        เรียกโดยย่อว่า     สพท. 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   เรียกโดยย่อว่า     สพร. 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   เรียกโดยย่อว่า     สศศ. 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เรียกโดยย่อว่า     เลขาธิการ กพฐ.  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เรียกโดยย่อว่า     ผอ.สพท. 
  
                                                                                               เขตพ้ืนที่การศึกษา...... 
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 เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
                ส านัก               หมายถึง   ส านัก หรือหนว่ยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ                                                   
                                                                         เทียบเท่าส านักใน  สพฐ.                    
 สถานศึกษาใน สศศ.   หมายถึง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา, ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
                                                                       ประจ าจังหวัด, โรงเรียนเฉพาะความพิการ,                     
                                                                  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
                                                                  และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
 ข้าราชการ   หมายถึง   ข้าราชการพลเรือนสามัญ, ข้าราชการครูและบุคลากร- 
                                                                         ทางการศึกษาที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของ  สพฐ.  
 ส ารองวงเงิน      หมายถึง   การส ารองวงเงินเลื่อนขั้นและหรือกันเงินเลื่อนขั้น                            
 มีตัวอยู่จริง         หมายถึง    จ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง 
                                                                 ในหน่วยงานปัจจุบัน 
             ข้อ 5  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  กฎ ก.ค.ศ.   
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือน 
หรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึง 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีหลักเกณฑ์ หรือมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี 
อ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 
 ข้อ 6. การก าหนดจ านวนครั้งการลาและการมาท างานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ.            
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/371 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 ดังนี้  
 6.1  การลาบ่อยครั้ง  
  6.1.1 ลาเกิน 6 ครั้ง  ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
 6.1.2 ลาเกิน  8  ครั้ง  ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 
 ส าหรับข้าราชการที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันท าการและมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
  6.2  การมาท างานสายเนือง ๆ  
  6.2.1 มาท างานสายเกิน 8  ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
                      6.2.2 มาท างานสายเกิน 9 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 
 กรณีข้าราชการที่มีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษากับส านักงาน              
ให้ใช้เกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง”ตามข้อ 6.1.2 และเกณฑ์ “การมาท างานสายเนืองๆ” ตามข้อ 6.2.2  
 
                                                                               ข้อ 7  การประเมินประสิทธิภาพ....... 
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 ข้อ 7  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ  
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยแบบประเมินประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการให้ใช้ ดังนี้ 
 7.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
การปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
                    7.3 ให้สรุปคะแนนประเมินเป็นร้อยละ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   
ดังนี้ 
 ผลการประเมินดีเด่น  ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่า  90-100 %             
อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
 ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่า 60-89 %                
อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
  ผลการประเมินต้องปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินต่ ากว่า 60 %                      
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ข้อ 8 โควตาและวงเงินส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
 8.1  การแบ่งกลุ่มโควตาและวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้   
 8.1.1 กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ 1-8  อันดับครผูู้ช่วย  คศ.1  คศ.2  
และ คศ.3  
 8.1.2 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ 9-11 อันดับ คศ.4 - คศ.5 
 8.2  การนับจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการแต่ละกลุ่ม  
ตามข้อ 8.1เพ่ือค านวณโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  
ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี ยกเว้นข้าราชการต่อไปนี้ให้นับที่ สพฐ.  
 8.2.1 ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน  
 8.2.2 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพฐ.  
 8.2.3 ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ.  
 8.2.4 ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการต่างสังกัด สพฐ.  
 8.2.5 ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษเป็นประจ าและเต็มเวลา            
โดยมิได้ปฏิบัติราชการให้กับต้นสังกัด เช่น กอ.รมน., กรป.กลาง, ค.ร.ม. หรืออ่ืน ๆ  
 8.3  การจัดสรรโควตาและวงเงิน เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการ           
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  สพฐ. จัดสรรให้ในภาพรวมของ ส านัก/เขตพ้ืนที่การศึกษา/สศศ.  ดังนี้  
 8.3.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน) อนุมัติเป็นหลักการ 
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นได้ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ที่ค านวณได้ จากจ านวนข้าราชการใน ส านัก/ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา/สศศ. ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม เฉพาะจ านวนเต็ม  ส าหรับการปัดเศษของโควตา 
สพฐ. จะแจ้งให้ทราบ 
 
                                        8.3.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือน....... 
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 8.3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครัง้ที่ 2 (1 ตุลาคม) อนุมัติเป็นหลกัการให้เลื่อนขั้น 
เงินเดือน ได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการใน ส านัก/เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา/สศศ. ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน ส าหรับการจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
สพฐ. จะแจ้งให้ทราบ 
 8.4 การใชโ้ควตาและวงเงินส าหรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือนข้าราชการ  กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2               
 8.4.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)  ให้เลื่อน 1 ขั้นได ้ไม่เกินโควตา
ร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม โดยรวมข้าราชการ 
ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ไว้ในโควตานี้ด้วย  
 8.4.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงิน            
ร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน  
โดยให้น าจ านวนเงินที่ใช้เลื่อนขั้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกก่อน           
ซึ่งวงเงินที่เหลือใช้เป็นกรอบวงเงินส าหรับ   
 (1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)  
 (2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ  
 บ าเหน็จบ านาญ ณ วันที่ 30  กันยายน 
 (3) การให้ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงหรือ           
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ ณ วันที ่1 ตลุาคม (ยกเว้นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไม่มีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนพิเศษ)    
 (4) การส ารองวงเงินเลื่อนขั้นทุกกรณี รวมทั้งการส ารองวงเงินที่มีผลต่อ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 
 ทั้งนี้  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ) จ านวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
รวมทั้งปี 2 ขั้น ต้องไม่เกินโควตาเมื่อคราวการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ซึ่งประกอบด้วย 
โควตาตัวเต็ม รวมกับการปัดเศษ(ถ้ามี) และหรือโควตาที่ สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติมให้(ถ้าม)ี ทั้งนี้  ให้รวมจ านวน 
ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาให้เลื่อน 2 ขั้น ไว้ในโควตานี้ด้วย 
 8.5  การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่ม ให้แบ่ง ดังนี้ 
 8.5.1 ข้าราชการใน สพฐ.  
 8.5.2 ข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 
 (1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 
 (2) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (3) กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.   
 8.5.3 ข้าราชการในสถานศึกษา สังกัด สศศ. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่   
 (1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา 
 (2) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 ทั้งนี้  ให้ส านัก/เขตพ้ืนที่การศึกษา/สศศ. แบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้น                      
ในสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึง   
  (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง    
  (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวง 
การคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน   
  (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 

                                                                                                  ข้อ 9  โควตาและวงเงิน......  
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 ข้อ 9  โควตาและวงเงินที่เหลือจากการใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่ง ส านัก ได้แจ้งผล             
การพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อ สพร.  หรือ สพท./สศศ. ได้รายงาน สพฐ. แล้ว ไม่อนุญาตให้
น ามาใช้อีก  และให้ สพฐ. เป็นผู้รวบรวมโควตาและวงเงินเพื่อจัดสรรต่อไป 
 ข้อ 10  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 10.1 คณะกรรมการระดับส านัก 
 10.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย 
 (1)  ผู้อ านวยการส านัก                         ประธานกรรมการ 
 (2)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านัก รองประธานกรรมการ 
                    จ านวน 1 คน 
 (3)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านัก(ถ้ามี)      กรรมการ 
 (4)  หัวหน้ากลุ่มหรือผู้ที่ผู้อ านวยการส านัก        กรรมการ 
            เห็นสมควรไม่น้อยกว่า 5 คน 
 (5)  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย         กรรมการและเลขานุการ 
 ส าหรับหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักใน สพฐ. ให้ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยงานนั้นเป็นประธานกรรมการ   
 10.1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการในหน่วยงานเพื่อพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 (ข) กลั่นกรอง และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจเป็นหลัก 
 (ค) พิจารณา เสนอแนะ ให้ความเห็นและเสนอผลการพิจารณาเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน ต่อคณะกรรมการ ตามข้อ 10.2 
 10.2 คณะกรรมการระดับ สพฐ.   
 10.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย 
 (1) เลขาธิการ กพฐ.     ประธานกรรมการ 
 (2) รองเลขาธิการ กพฐ.    รองประธานกรรมการ 
      ซึ่งก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ สพร.   
 (3) รองเลขาธิการ กพฐ.     กรรมการ 
 (4)  ที่ปรึกษา สพฐ. ซึ่งก ากับดูแล   กรรมการ 
                                        การปฏิบัติราชการของ สพร. (ถ้ามี) 
 (5) ผู้อ านวยการ สพร.                        กรรมการและเลขานุการ          
 (6) หัวหน้ากลุ่มที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ            ผูช้่วยเลขานุการ 
            ของกลุ่มงานเลื่อนขั้นเงินเดือน   

   (7) หัวหน้ากลุ่มงานเลื่อนขั้นเงินเดือน                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.2.2  หน้าที่ของคณะกรรมการ 
 กลั่นกรอง เสนอแนะการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่ม 
อันดับใน สพฐ.  ต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
                                                                                                     10.3  คณะกรรมการ..... 
 
 



 6 

 10.3  คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะ  ดังนี้ 
                             10.3.1  ระดับ สพท. หรือ สถานศึกษา  ให ้ผอ. สพท. หรือผู้อ านวยการสถาน 
ศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน   โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้                         
 (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 
 (ข) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการ 
มาท างาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณา 
อ่ืนของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชา 
                         10.3.2  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการ                 
ไม่น้อยกว่า 3 คน  ควรประกอบด้วย 
 (1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.          
 (2) ข้าราชการในสถานศึกษา   
 (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษา          
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโควตาและวงเงินที่เหลือจากการใช้เลื่อนขั้น
เงินเดือน ตามข้อ 8.4 และหรือได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ.  (ถ้ามี) 
              (ข) รายงานผลการพิจารณา ต่อ ผอ.สพท. 
 ทั้งนี้ หาก ผอ.สพท. เห็นสมควรให้มีคณะท างาน หรือคณะบุคคลใด ท าหน้าที่ 
ตรวจสอบ หรือกลั่นกรองข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตามข้อ 10.3.2   
ก็ใหก้ระท าได้  
 10.4  คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด สศศ. 
  คณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการให้ใช้แนวทางของคณะกรรมการระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยอนุโลม 
 ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการในข้อ 10  ให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล และ การพิจารณา               
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย 
 ข้อ 11 ขั้นตอนการด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
 11.1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ              
โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการ แล้วน าเสนอต่อคณะ 
กรรมการตามข้อ 10 
 11.2  การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ     
            11.2.1  ข้าราชการใน สพฐ.  
 (1) ส านัก น าผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน จัดล าดับที่          
ความดคีวามชอบและจัดท าบัญชีแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนแยกแต่ละกลุ่มอันดับ                
เสนอคณะกรรมการระดับส านัก 
 (2) คณะกรรมการระดับส านัก จัดล าดับที่ความดีความชอบผู้ได้รับการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่ส านักเสนอ แล้วจัดท าบัญชีแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน                 
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการแยกแต่ละกลุ่มอันดับ ส่ง สพร. 
 
                                                                                 (3) สพร. น าผลการพิจารณา..... 
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 (3) สพร. น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  เสนอคณะกรรมการระดับ  
สพฐ.  เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แล้วน าผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ สพฐ. เสนอผู้มีอ านาจ 
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                                                                        
 11.2.2  ข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 (1)  สพท./สถานศึกษา น าผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาเสนอ    
คณะกรรมการระดับ สพท./สถานศึกษา   
 (2)  คณะกรรมการระดับ สพท./สถานศึกษา พิจารณาผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาตามที่ สพท./สถานศึกษาเสนอ  แล้วรายงานผลให้ ผอ.สพท.หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ  
 (3) สพท./สถานศึกษา  จัดท าบัญชีหมายเลข 1 และหรือ บัญชีหมายเลข 2  
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ แยกแต่ละกลุ่มอันดับ ส่ง สพท. พร้อมด้วย บัญชีหมายเลข 3-5  
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (4) สพท. น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ สพท./สถานศึกษา    
เสนอคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) สพท.  น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา            
เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา          
 11.2.3  ข้าราชการในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ            
ให้น าวิธีการและรูปแบบบัญชีที่ใช้กับข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้โดยอนุโลม  
 11.3  การจัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
  บัญชีหมายเลข 1 คือ บัญชีผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น 
(เอกสารหมายเลข 4/1) ใช้เฉพาะการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) เท่านั้น 
  บัญชีหมายเลข 2 คือ บัญชีผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   1 ขั้น 
(เอกสารหมายเลข 4/2) 
  บัญชีหมายเลข 3  คือ บัญชีผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
(เอกสารหมายเลข 4/3) 
  บัญชีหมายเลข 4 คือบัญชีผู้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน(เอกสารหมายเลข4/4) 
  บัญชีหมายเลข 5  คือ บัญชีแสดงการส ารองวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน   (เอกสาร
หมายเลข 4/5)  
  11.4 การเสนอผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  11.4.1 ให้ สพฐ.  น าผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการใน สพฐ.  ของ
คณะกรรมการระดับ สพฐ. เสนอเลขาธิการ กพฐ. หรอืผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ                
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 11.4.2 ให้ สพท. น าผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัด            
ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอผู้มีอ านาจฯ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน   
 11.4.3 ให้ สศศ. น าผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัด              
ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. สศศ.  ให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอผู้มีอ านาจฯ  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 
                                                                                             ข้อ 12 การพิจารณาเลื่อนขั้น....... 
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ที ่นร ๑๐๐๘.๕ /๒๒ 

  

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ส านักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม ๑๐๓๐๐ 

          ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

เรียน (กระทรวง กรม มหาวิทยาลัย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒.  แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการปรับอัตราค่าตอบแทน 
แรกบรรจุพนักงานราชการตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ โดยน าบัญชีอัตราเงินเดือน 
แรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นฐานในการค านวณในปีที่ ๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เสนอ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีคุณวุฒิ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับค่าตอบแทนแรกบรรจุรวมกับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวมีรายได้ 
ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท และผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และ ปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพ่ิมขึ้นตามระดับคุณวุฒิ เช่นเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของพนักงานราชการ โดยให้มีผลใช้บังคับ
พร้อมกับการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุดังกล่าว 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร. )  จึงได้ปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุ  
และก าหนดเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทน 
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ส่งมาด้วย ๑  เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือชดเชยให้พนักงานราชการที่ได้รับผลกระทบอยู่ก่อน
มาตรการนี้มีผลใช้บังคับด้วย และเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้มี 
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 

 

 



 ๒ 

อนึ่ง ส าหรับงบประมาณที่จะใช้จ่ายเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการ  
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ  รวมทั้งการชดเชยผู้ที่ ได้รับผลกระทบของ 
พนักงานราชการ ให้ส่วนราชการใช้จากเงินเหลือจ่ายของแต่ละส่วนราชการเป็นล าดับแรกก่อน 
หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายการปรับเพ่ิมเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ และงบกลาง รายการ 
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เป็นล าดับต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 (นางสุชาดา  รังสินันท์) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 

 

 

 

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน 
กลุ่มบริหารพนักงานราชการ 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๓  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๕ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 
 















  
แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕ / ๒๒  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 

-------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินการบริหารพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่ อง  ค่ าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่  ๔ )  พ .ศ.  ๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
มีความชัดเจนในทางปฏิบัติและส่วนราชการสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้ก าหนด
แนวทางด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ดังนี้ 

 (๑) ปรับปรุงบัญชีก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 (๒ )  ก าหนดเ งิ น เ พ่ิมการครองชีพชั่ ว คราว ของพนั กงานราชการตามมติคณะรั ฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐและ
ให้ปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นต่ าและขั้นสู งของผู้มีสิทธิได้รับเงินเ พ่ิมการคร องชีพชั่ วคราว 
ในสัดส่ วนร้อยละห้า  และมติคณะรั ฐมนตรีวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ปรับเงิน เ พ่ิม 
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติ  
เฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้
เพียงพอในการด ารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น 

 (๓) ก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือชดเชยผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ก่อนมาตรการนี้มีผลใช้บังคับ 

โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานราชการเพ่ิมขึ้นในสัดส่วน
ร้อยละ ๕ ให้สอดคล้องกับการปรับค่าตอบแทน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที ่๑ เมษายน ๒๕๕๔  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตามประกาศฯ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ ๔ ข้อ ๒ (๑) ดังนี้ 

 ๑.๑  ให้พนักงานราชการผู้ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับ 
เงินเ พ่ิมการครองชีพชั่ วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่ เกิน 
เดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท 

 ๑ .๒  ในกรณี จ านวน ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บต ามวรรคหนึ่ ง ร วมกั น แล้ ว ไม่ ถึ ง 
เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ให้พนักงานราชการนั้นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจากค่าตอบแทน 
อีกจนถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 ๒ 

 

 

ตัวอย่าง ค่าตอบแทน ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมค่าตอบแทน 

นาย ก. ๖,๙๑๐ ๑,๕๐๐ + ๒๐๐ ๘,๖๑๐ 

นาย ข. ๙,๘๙๐ ๑,๕๐๐ ๑๑,๓๙๐ 

นาย ค. ๑๐,๘๙๐ ๑,๓๙๕ ๑๒,๒๘๕ 

 ขั้นตอนที่ ๒ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการตามผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

ตัวอย่าง ค่าตอบแทน 
ณ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 

ตัวอย่าง 
ร้อยละท่ีได้เลื่อน 

ค่าตอบแทน 
ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

นาย ก. ๖,๙๑๐ ๔.๕๐ % ๗,๒๓๐ 

นาย ข. ๙,๘๙๐ ๔.๕๐ % ๑๐,๓๔๐ 

นาย ค. ๑๐,๘๙๐ ๔.๕๐ % ๑๑,๓๙๐ 

 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานราชการ ระยะที่สอง  
ต้ังแต ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามประกาศฯ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ ๔ ข้อ ๒ (๑) 
ดังนี้ 

 ๓.๑ ให้พนักงานราชการผู้ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับ 
เงินเ พ่ิมการครองชีพชั่ วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่ เกิน 
เดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท 

 ๓ .๒  ในกรณี จ านวน ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บต ามวรรคหนึ่ ง ร วมกั น แล้ ว ไม่ ถึ ง 
เดือนละ ๘,๖๑๐ บาทให้พนักงานราชการนั้นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจากค่าตอบแทนอีก
จนถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

ตัวอย่าง ค่าตอบแทน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมค่าตอบแทน 

นาย ก. ๗,๒๓๐ ๑,๕๐๐ ๘,๗๓๐ 

นาย ข. ๑๐,๓๔๐ ๑,๕๐๐ ๑๑,๘๔๐ 

นาย ค. ๑๑,๓๙๐ ๘๙๕ ๑๒,๒๘๕ 



 ๓ 

 ขั้นตอนที่ ๔ ปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ 
และชดเชยผู้ ได้รับผลกระทบ ณ วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยก าหนดค่าตอบแทนชดเชยให้กับ 
พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างอยู่ก่อน ณ วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เพ่ือให้พนักงานราชการผู้นั้น
ยังคงได้รับค่าตอบแทนหลังการชดเชยต้องไม่น้อยกว่าผู้ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการใหม่ โดยใช้สูตร 
ในการค านวณ ดังนี้ 

สูตรในการค านวณ 

อัตราค่าตอบแทนใหม่  = อัตราแรกบรรจุใหม่ + เงินชดเชย 

เงินชดเชย             = อัตราการชดเชย (๐.๖๗) x (ค่าตอบแทนปัจจุบัน – อัตราแรกบรรจุเดิม) 

อัตราแรกบรรจุใหม่ หมายถึง อัตราแรกบรรจุตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

อัตราแรกบรรจุเดิม หมายถึง อัตราแรกบรรจุตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ 



 ๔ 

ตัวอย่างการค านวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการตามวุฒิต่างๆ 

วุฒิ
การศึกษา 

กลุ่มงาน 
อัตรา
ชดเชย 

ค่าตอบแทน
ปัจจุบัน 

อัตราแรก
บรรจุเดิม 

เงินชดเชย 
อัตราแรก
บรรจุใหม ่

อัตรา
ค่าตอบแทน

ใหม่ 

อัตรา
ค่าตอบแทน

ใหม ่

    (ก) (ข) (ค) 
(ง) =  

(ก)*[(ข) - (ค)] 
(จ) 

(ฉ)=  
(จ) + (ง) 

ปัดขึ้นเป็น
ฐานสิบ 

มัธยมศึกษา บริการ 
๐.๖๗ ๖,๔๑๐ ๖,๔๑๐ ๐ ๘,๓๐๐ ๘,๓๐๐.๐๐ ๘,๓๐๐ 
๐.๖๗ ๖,๗๔๐ ๖,๔๑๐ ๒๒๑ ๘,๓๐๐ ๘,๕๒๑.๑๐ ๘,๕๓๐ 
๐.๖๗ ๗,๐๘๐ ๖,๔๑๐ ๔๔๙ ๘,๓๐๐ ๘,๗๔๘.๙๐ ๘,๗๕๐ 

ปวช. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๗,๓๗๐ ๗,๓๗๐ ๐.๐๐ ๙,๑๕๐ ๙,๑๕๐.๐๐ ๙,๑๕๐ 
๐.๖๗ ๗,๗๔๐ ๗,๓๗๐ ๒๔๗.๙๐ ๙,๑๕๐ ๙,๓๙๗.๙๐ ๙,๔๐๐ 
๐.๖๗ ๘,๑๓๐ ๗,๓๗๐ ๕๐๙.๒๐ ๙,๑๕๐ ๙,๖๕๙.๒๐ ๙,๖๖๐ 

ปวท. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๘,๑๖๐ ๘,๑๖๐ ๐.๐๐ ๑๐,๓๗๐ ๑๐,๓๗๐.๐๐ ๑๐,๓๗๐ 
๐.๖๗ ๘,๕๗๐ ๘,๑๖๐ ๒๗๔.๗๐ ๑๐,๓๗๐ ๑๐,๖๔๔.๗๐ ๑๐,๖๕๐ 
๐.๖๗ ๙,๐๐๐ ๘,๑๖๐ ๕๖๒.๘๐ ๑๐,๓๗๐ ๑๐,๙๓๒.๘๐ ๑๐,๙๔๐ 

ปวส. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๘,๙๕๐ ๘,๙๕๐ ๐.๐๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๑๖๐.๐๐ ๑๑,๑๖๐ 
๐.๖๗ ๙,๔๐๐ ๘,๙๕๐ ๓๐๑.๕๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๔๖๑.๕๐ ๑๑,๔๗๐ 
๐.๖๗ ๙,๘๗๐ ๘,๙๕๐ ๖๑๖.๔๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๗๗๖.๔๐ ๑๑,๗๘๐ 

ปริญญาตร ี

บริหาร
ทั่วไป 

๐.๖๗ ๑๐,๐๑๐ ๑๐,๐๑๐ ๐.๐๐ ๑๔,๐๒๐ ๑๔,๐๒๐.๐๐ ๑๔,๐๒๐ 
๐.๖๗ ๑๐,๕๒๐ ๑๐,๐๑๐ ๓๔๑.๗๐ ๑๔,๐๒๐ ๑๔,๓๖๑.๗๐ ๑๔,๓๗๐ 
๐.๖๗ ๑๑,๐๕๐ ๑๐,๐๑๐ ๖๙๖.๘๐ ๑๔,๐๒๐ ๑๔,๗๑๖.๘๐ ๑๔,๗๒๐ 

วิชาชีพ
เฉพาะ 

๐.๖๗ ๑๐,๘๕๐ ๑๐,๘๕๐ ๐.๐๐ ๑๕,๑๙๐ ๑๕,๑๙๐.๐๐ ๑๕,๑๙๐ 
๐.๖๗ ๑๑,๔๐๐ ๑๐,๘๕๐ ๓๖๘.๕๐ ๑๕,๑๙๐ ๑๕,๕๕๘.๕๐ ๑๕,๕๖๐ 
๐.๖๗ ๑๑,๙๗๐ ๑๐,๘๕๐ ๗๕๐.๔๐ ๑๕,๑๙๐ ๑๕,๙๔๐.๔๐ ๑๕,๙๕๐ 

ปริญญาโท 

บริหาร
ทัว่ไป 

๐.๖๗ ๑๒,๒๓๐ ๑๒,๒๓๐ ๐.๐๐ ๑๘,๓๖๐ ๑๘,๓๖๐.๐๐ ๑๘,๓๖๐ 
๐.๖๗ ๑๒,๘๕๐ ๑๒,๒๓๐ ๔๑๕.๔๐ ๑๘,๓๖๐ ๑๘,๗๗๕.๔๐ ๑๘,๗๘๐ 
๐.๖๗ ๑๓,๕๐๐ ๑๒,๒๓๐ ๘๕๐.๙๐ ๑๘,๓๖๐ ๑๙,๒๑๐.๙๐ ๑๙,๒๒๐ 

วิชาชีพ
เฉพาะ 

๐.๖๗ ๑๓,๒๕๐ ๑๓,๒๕๐ ๐.๐๐ ๑๙,๘๙๐ ๑๙,๘๙๐.๐๐ ๑๙,๘๙๐ 
๐.๖๗ ๑๓,๙๒๐ ๑๓,๒๕๐ ๔๔๘.๙๐ ๑๙,๘๙๐ ๒๐,๓๓๘.๙๐ ๒๐,๓๔๐ 
๐.๖๗ ๑๔,๖๒๐ ๑๓,๒๕๐ ๙๑๗.๙๐ ๑๙,๘๙๐ ๒๐,๘๐๗.๙๐ ๒๐,๘๑๐ 

หมายเหตุ  ตารางในการค านวณให้ download ได้จาก http://www.ocsc.go.th ระบบพนักงานราชการ 

http://www.ocsc.go.th/


 ๕ 

ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๔ 

นาย ฉ. ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในวุฒิปริญญาโท ต าแหน่งพนักงานภูมิสถาปนิก  
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๓,๙๒๐ บาท เมื่อประกาศ คพร. ดังกล่าว
มีผลใช้บังคับ นาย ฉ. จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากผลการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ ใหม่ 
ของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ คือ ๑๙,๘๙๐ บาท โดยได้รับค่าชดเชย ๔๔๘.๙๐ บาท ดังนั้น นาย ฉ. จะได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราใหม่เป็น ๒๐,๓๔๐ บาท (๑๙,๘๙๐ + ๔๔๘.๙๐ = ๒๐,๓๓๘.๙๐ แล้วปัดขึ้นเป็นฐานสิบ) 

นาย จ. ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในวุฒิปริญญาตรี อัตราแรกบรรจุ ๑๐,๐๑๐ บาท 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๑,๐๕๐ บาท 
เมื่อประกาศ คพร. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ นาย จ. จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากผลการปรับอัตรา
ค่าตอบแทนแรกบรรจุใหม่ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป คือ ๑๔,๐๒๐ บาท โดยได้รับค่าชดเชย ๖๙๖.๘๐ บาท 
ดังนั้น นาย จ. จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่เป็น ๑๔,๗๒๐ บาท (๑๔,๐๒๐ + ๖๙๖.๘๐ = ๑๔,๗๒๐  
แล้วปัดขึ้นเป็นฐานสิบ) 

นาย ง. ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในวุฒิ ปวช. อัตราแรกบรรจุ ๗,๓๗๐ บาท ต าแหน่ง 
นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคทั่ว ไป ปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๘ ,๑๓๐ บาท  
เมื่อประกาศ คพร. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ นาย ง. จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากผลการปรับอัตราค่าตอบแทน
แรกบรรจุใหม่ของวุฒิ ปวช. กลุ่มเทคนิคทั่วไป คือ ๙,๑๕๐ บาท โดยได้รับค่าชดเชย ๕๐๙.๒๐ บาท ดังนั้น  
นาย ง. จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่เป็น ๙,๖๖๐ บาท (๙,๑๕๐ + ๕๐๙.๒๐ = ๙,๖๕๙.๒๐ แล้วปัดขึ้นเป็นฐานสิบ) 

 ขั้นตอนที่ ๕ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ระยะที่สาม ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป ตามประกาศฯ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ ๔ ข้อ ๒ (๒) ดังนี้ 

๕.๑ ในกรณีที่มีการจ้างพนักงานราชการในต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
กลุ่มงานตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้พนักงานราชการที่ได้รับการว่าจ้างในต าแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมข้ึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒ ในกรณีที่มีการจ้างพนักงานราชการในต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
กลุ่มงานตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานราชการที่ได้รับการว่าจ้างในต าแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 
๑๒,๒๘๕ บาท ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว 
ต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท 

  กรณีจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
ให้พนักงานราชการนั้นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
ตามตัวอย่าง ดังนี้ 



 ๖ 

ตัวอย่าง กลุ่มงาน วุฒิท่ีใช้ในการ
บรรจุ 

ค่าตอบแทน 
๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

ค่าครองชีพ
ชั่วคราว 

รวมค่าตอบแทน 
๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

นาย ช. บริการ มัธยมศึกษา ๘,๓๐๐ ๑,๕๐๐ ๙,๘๐๐ 

นาย ซ. เทคนิคทั่วไป ปวช. ๙,๑๕๐ ๑,๕๐๐ ๑๐,๖๕๐ 

นาย ฌ. เทคนิคทั่วไป ปวส. ๑๑,๑๖๐ ๑,๑๒๕ ๑๒,๒๘๕ 

นาย ญ. บริหารทั่วไป ปริญญาตรี ๑๔,๐๒๐ ๙๘๐ ๑๕,๐๐๐ 

นาย ฎ. วิชาชีพเฉพาะ ปริญญาโท ๑๙,๘๙๐ - ๑๙,๘๙๐ 

ตัวอย่างพนักงานราชการที่ได้รับการว่าจ้างอยู่ก่อนมาตรการนี้มีผลใช้บังคับ จะได้รับการปรับ 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ ค่าตอบแทนชดเชย และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

คุณวุฒิ กลุ่มงาน ตัวอย่าง
ค่าตอบแทน 
๑ ธันวาคม 

๒๕๕๔   

แรกบรรจุ
(เดิม) 

เงินชดเชย 
(๐.๖๗) 

แรกบรรจุ 
๒๕๕๕ 
(ใหม่) 

ค่าตอบแทน
ใหม ่

๑ มกราคม 
๒๕๕๕   

ค่าครองชีพ
ช่ัวคราว 

รวมค่า 
ตอบแทนใหม่ 
๑ มกราคม 

๒๕๕๕  

มัธยมศึกษา บริการ ๖,๗๔๐ ๖,๔๑๐ ๒๒๑.๑ ๘,๓๐๐ ๘,๕๓๐ ๑,๕๐๐  ๑๐,๐๓๐ 

ปวช. บริการ/
เทคนิค 

๑๐,๑๒๐ ๗,๓๗๐ ๑,๘๔๒.๕ ๙,๑๕๐ ๑๑,๐๐๐ เพิ่ม ๑,๒๘๕ 
บาท (๑๒,๒๘๕ 

-๑๑,๐๐๐=
๑,๒๘๕) 

๑๒,๒๘๕ 

ปวส. บริการ/
เทคนิค 

๑๑,๑๒๐ ๘,๙๕๐ ๑,๔๕๓.๙ ๑๑,๑๖๐ ๑๒,๖๒๐ - ๑๒,๖๒๐ 

ปริญญาตร ี บริหารทั่วไป ๑๒,๘๑๐ ๑๐,๐๑๐ ๑,๘๗๖ ๑๔,๐๒๐ ๑๕,๙๐๐ - ๑๕,๙๐๐ 

ปริญญาตร ี วิชาชีพเฉพาะ ๑๔,๐๙๐ ๑๐,๘๕๐ ๒๑๗๐.๘ ๑๕,๑๙๐ ๑๗,๓๗๐ - ๑๗,๓๗๐ 

ปริญญาโท บริหารทั่วไป ๑๔,๗๐๐ ๑๒,๒๓๐ ๑,๖๕๔.๙ ๑๘,๓๖๐ ๒๐,๐๒๐ - ๒๐,๐๒๐ 

ปริญญาโท วิชาชีพเฉพาะ ๑๖,๑๗๐ ๑๓,๒๕๐ ๑,๙๕๖.๔ ๑๙,๘๙๐ ๒๑,๘๕๐ - ๒๑,๘๕๐ 
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