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 ข้อตกลงในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน   ตามนโยบาย
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จัดท าขึ้น  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับ
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การด าเนินการจัดท าเอกสารฉบับนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  และจากสถานศึกษา ซึ่งได้ให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินการจัดท าเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้เข้มแข็ง และบรรลุ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  
จนสามารถน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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สารบัญ  ข 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ง 

ค าชี้แจงการจัดท าตัวชี้วัด (KPI) 1 
     ความเป็นมา 1  
     วัตถุประสงค์ 3 
     องค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัด 4 

องค์ประกอบและรายละเอียดของตัวชี้วัด (KPI) 

ตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            สายงานบริหารสถานศึกษา 
      การประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา 6 
      ค าอธิบายองค์ประกอบ 7 
      เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 8 

ตอนที่  2 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             สายงานบริหารสถานศึกษา ตามจุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
             สกลนคร เขต 1 
     การประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา 19 
     ค าอธิบายองค์ประกอบ 20 
     องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก และคะแนนรวม รอบการประเมินที่ 2/2562 24 
     องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก และคะแนนรวม รอบการประเมินที่ 1/2563 29 
     ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบรอบการประเมินที่ 2/2562  
     (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)  34 
     ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบรอบการประเมินที่ 1/2563  
     (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)  61 
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แนวทางและปฏิทินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 79 

เอกสารอ้างอิง 80 

ภาคผนวก   
      แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารสถานศึกษา 82 
 ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าร่างข้อตกลง 
 หนังสือเชิญคณะกรรมการฯ และประธานศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

ระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
__________________________________________________ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ประกาศ
นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป้าหมายหลักอยู่ที่
ห้องเรียน ภายใต้แนวคิด “SPIE Model” และหลักการ “ท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”   
 ทั้งนี้   เ พ่ือการด าเนินงานตามนโยบายจะส าเร็จผลตามเป้าหมายจ าเป็นต้องใช้กลไก              
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ขึ้น     โดยมี
.......................................................... ........................... .................ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
.......................................................................................... ..............................เป็นผู้จัดท าข้อตกลง       
และนายไพรวัลย์ จันทะนะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต ๑ เป็นผู้รับข้อตกลง โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา               
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1  ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดการประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

1. มีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และ
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

2. มีการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดระบบ
และนิเทศการจัดการเรียนรู้ การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

3. มีการบริหารจัดงานทั่วไปของสถานศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการงบประมาณ การเงิน
และสินทรัพย์ จัดการทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม การบริการกิจกรรม
นักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถและพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของ
ตนเองและผู้อ่ืน และเป็นผู้น าชุมชนการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

6. ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 

 
 
   

ง 



 

 

ตอนที่ 2  ค่าเป้าหมายตามจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนในทุก

ระดับชั้นที่ท าการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ  หรือมี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

๒. ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ หรือมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

๓. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก-เขียนได้และอ่านรู้เรื่อง นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง วิเคราะห์เรื่องและเขียนเรื่องตามจินตนาการได้   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและมีผลการ
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดค านวณและมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๖. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบและมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. เด็กในระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย มีผลการประเมินพัฒนาการและผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและการดูแลต่อเนื่อง 
๙. โรงเรียนมีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ผู้จัดท าข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง ได้เข้าใจสาระส าคัญของข้อตกลงและเห็นพร้องกัน  จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นส าคัญ 

 
     ลงชื่อผู้จัดท าข้อตกลง............................................................. 

                 (..................................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................................  
 
     ลงชื่อผู้รับข้อตกลง............................................................. 

             (นายไพรวัลย์ จันทะนะ) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
        วันที่................เดือน................................. พ.ศ................. 
 
ลงชื่อ..............................................................พยาน        ลงชื่อ....................................... ..........พยาน 
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ค ำช้ีแจงกำรจัดท ำตัวชี้วัด (KPI)  
กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

สำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ตำมนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

 
ควำมเป็นมำ 
 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนในระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยก าหนดจุดเน้นส าหรับการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา จ านวน 9 ประเด็น ได้แก่ ๑) การยกระดับผลการทดสอบ  O-NET  ๒) การยกระดับผล            
การทดสอบ NT  ๓) การอ่านออก-เขียนได้  ๔) การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  ๕) การพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ ๖) การพัฒนาคุณลักษณะด้านความ
รับผิดชอบ ๗) การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ๘) การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ( IQ) 
และ 9) ผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงได้จัดท าตัวชี้วัด (KPI) ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการใน
การจัดท าตัวชี้วัด (KPI) ดังนี้  
  ๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าตัวชี้วัดการประเมิน นโยบายการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ แนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือก าหนดกรอบและองค์ประกอบของตัวชี้วัด (KPI) ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ 
 ๒) จัดท าร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบของการประเมิน ประเด็น
การประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การประเมิน 
 ๓) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบ
ออนไลน์ และจัดประชุมกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์อ านวยการเครือข่ายขของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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 ๔) น าเสนอร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ ท่าน พิจารณาตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ้
 ๕) ปรับปรุงร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 ๖) เสนอร่างตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พิจารณาให้ให้
ความเห็นชอบ 
 ๗) ประกาศตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการประชุมชี้แจงผู้ เกี่ยวข้องได้แก่ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ทุกคนพร้อมทั้งจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 กระบวนการขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท าตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  สรุป
ได้ ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัท าตัวช้ีวัด (KPI) การปฎิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกาศใช้ตัวช้ีวัด (KPI) หลักเกณฑ์ และจัดท า MOU 

เสนอร่างตัวช้ีวัด (KPI) การประเมนิผลการปฎิบตัิงาน  

ต่อ ก.ต.ป.น . เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จัดท าร่างตัวช้ีวัด (KPI) การประเมนิผล 

การปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดรูปแบบออนไลน ์
และประชุมผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 

 

ปรับปรุงร่างตัวช้ีวัด (KPI) การประเมินผลการปฎิบตัิงาน 

จากข้อเสนอแนะที่ได้จากขั้นตอนการรับฟังความคดิเห็น 

เสนอร่างตัวช้ีวัด (KPI) การประเมนิผลการปฎิบตัิงานให้ผู้เช่ียวชาญ  

จ านวน ๓ ท่านตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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วัตถุประสงค ์

 ตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
นโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร      
เขต ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 1. การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
 2. การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 3. การให้รางวัลจูงใจ 
 4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน          
ของสถานศึกษา 
 5. การบริหารการศึกษาในด้านอื่นๆ 

กรอบระยะเวลำในกำรประเมิน 

 ก าหนดระยะเวลาในการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม                
ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคมของปีถัดไป 
  ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เดือนเมษายน                    
ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 
 
ประเภทตัวขี้วัด 

 ตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต ๑ แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  องค์ประกอบตัวชี้วัด (KPI)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 11 ประเด็นการพิจารณา คะแนนรวม  
๑๐๐ คะแนน 
  ตอนที่ 2  องค์ประกอบตัวชี้วัด (KPI)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามจุดเน้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  
9 ประเด็นการพิจารณา  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
   
 ระดับดีเด่น ได้คะแนนร้อยละ ๙๐ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับดีมาก ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๘๐.๐๐ ถึง ๘๙.๙๙ คะแนน 
 ระดับดี ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๗๐.๐๐ ถึง ๗๙.๙๙ คะแนน 
 ระดับพอใช้ ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๖๐.๐๐ ถึง ๖๙.๙๙ คะแนน           
 ระดับปรับปรุง ได้คะแนนร้อยละ ๕๙.๙๙ คะแนนลงมา  

องค์ประกอบและรำยละเอียดของตัวชี้วัด (KPI) 
 
 ตอนที่ 1  ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 11 ประเด็นการประเมิน   
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน (70 คะแนน)    
   ประเด็นที่ 1  ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา  18  คะแนน 
   ประเด็นที่ 2  ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้                           20  คะแนน 
   ประเด็นที่ 3  ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา         16  คะแนน 
   ประเด็นที่ 4  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ                   12  คะแนน 
   ประเด็นที่ 5  ด้านงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย                                  4  คะแนน 
 

 องค์ประกอบที่ 2 กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
(30 คะแนน)   
   ประเด็นที่ 1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอม 
                    ให้ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าที่ของตนเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 5  คะแนน 
   ประเด็นที่ 2  การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่ง 
       ของผู้บังคับบัญชา 5  คะแนน 
   ประเด็นที่ 3  มีความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลา 
       ให้แก่ทางราชการ 5  คะแนน 
   ประเด็นที่ 4  การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
       โดยไม่เลือกปฏิบัติ 5  คะแนน 
   ประเด็นที่ 5  การรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   5  คะแนน 
   ประเด็นที่ 6  การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร  ชุมชน 
      และสังคม                                                                 5  คะแนน 
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 ตอนที่ 2  ค่ำเป้ำหมำยตำมจุดเน้น  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  9 ประเด็นการประเมิน  คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  องค์ประกอบที่ ๑ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  (30 คะแนน)   
   ประเด็นที่ ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
       (O-NET)                                                               15  คะแนน 
   ประเด็นที่ ๒  การยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐาน 
       ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                                          15  คะแนน 
 

     องค์ประกอบท่ี ๒ กำรพัฒนำควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน  (40 คะแนน)    

   ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  ๑5  คะแนน 
   ประเด็นที่ ๔  การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑๐ คะแนน 
   ประเด็นที่ ๕  การพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ                        ๑5  คะแนน 

 องค์ประกอบที่ ๓ กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  (10 คะแนน)   
   ประเด็นที่ ๖   การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ                          10  คะแนน 
 
 องค์ประกอบที่ ๔ กำรพัฒนำเด็กในระดับปฐมวัยและกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ 
(IQ)  (10 คะแนน)   
   ประเด็นที่ ๗  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   5  คะแนน 
   ประเด็นที่ ๘  การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)   5  คะแนน 
 
 องค์ประกอบท่ี 5 ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ  (10 คะแนน)   
   ประเด็นที่ 9  โรงเรียนมีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา                   10  คะแนน 
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ตอนที่ 1  
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำยบริหำรสถำนศึกษำ  
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารสถานศึกษา (100 คะแนน)  มี 2 องค์ประกอบดังนี้ 
        องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ( 70 คะแนน) 
        องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(30 คะแนน) 
          รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)  ประกอบด้วย 

1. ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา  ( 18  คะแนน) 
2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้                             ( 20   คะแนน) 
3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา   ( 16  คะแนน) 
4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    (  12 คะแนน) 
5. ด้านงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย     (   4  คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ 2  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 

                     1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจ 
และหน้าที่ของตนเพ่ือแสวงหาประโยชน์ ( 5 คะแนน) 

2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (5 คะแนน) 
             3. มีความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ (5 คะแนน) 

         4. การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(5 คะแนน) 
                     5. การรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน) 
                    6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและสังคม (5 คะแนน) 
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ค ำอธิบำยองค์ประกอบ 
 
ค าอธิบายองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบและแต่ละด้าน มีดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการด าเนินงานเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 

เป้าหมายและแนวทางจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การวางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนรู้  การจัดการและด าเนินการของสถานศึกษาใน 4 งานหลัก คือ  งานบริหารงบประมาณและ
การเงินและสินทรัพย์  งานบริหารบุคคล งานบริหารอาคารสถานที่ และงานบริหารกิจกรรมนักเรียน 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
เป็นผู้น าในการด าเนินการตามกระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดการและด าเนินการ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 

1. ด้ำนกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท าแผนกลยุทธ์หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  มีการน าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและมีการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 

2. ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรเรยีนรู้  
  สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งในด้านของการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  มีการ
ก าหนดและด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดและด าเนินการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการจัดระบบจัดหา พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปของสถำนศึกษำ  
  สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ การเงินและ
สินทรัพย์ งานบริหารบุคคล ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

การวางแผนและด าเนินการงานบริหารอาคารสถานที่ให้มีอาคาร สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  และการวางแผนด าเนินการงานบริหารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
จบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

4. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  
                      ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเป็น
ผู้น าในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
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5. ด้ำนงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 

  สถานศึกษามีการวางแผนและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด  นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของ
รัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้องตามภารกิจของสถานศึกษา  
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำให้คะแนน  

       องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนที่ 1 กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
                          (น้ ำหนักคะแนน = 3.60 รวมคะแนนเต็ม = 18 คะแนน) 

วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม สัมภาษณ์ จากผู้มี 
ส่วนๆได้ส่วนเสีย และตรวจสอบเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับประเด็นการพิจารณา 
               ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
พอใช้  ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง และ ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
               วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : คะแนนที่ได้ = ระดับคุณภาพท่ีได้ X น้ าหนักคะแนน  
        

ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
     1.1 มีการจัดท าและด าเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพ 7 ประการครบถ้วน และมีการน าผล                    
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (ได้ 2 คะแนน) 
      1.2 มีการจัดท าและด าเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพ (ได้ 1  คะแนน) 

พิจารณาคะแนนตามประเด็นการพิจารณา    
ที่ปฏิบัติ 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
2. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

2.1  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของสถานศึกษาและมีผลการด าเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (ได้ 2 คะแนน) 
 2.2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน (ได้ 1 คะแนน)  
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ได้ 1 คะแนน) 

 

 
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ 
                          (น้ ำหนักคะแนน = 4.00 รวมคะแนนเต็ม = 20 คะแนน) 

วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม ตรวจสอบเอกสาร 
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการนิเทศภายใน และเอกสารรายงานผลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา 
               ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
พอใช้  ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง และ ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
              วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : คะแนนที่ได้ = ระดับคุณภาพที่ได้ X น้ าหนักคะแนน  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางฯปรับปรุง ปี2560 
และสอดคล้องนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
(ได้ 1 คะแนน) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจั ดการ เรี ยนรู้ ที่ ส อดคล้องกับหลั กสู ตร
สถานศึกษาที่เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และมีสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้   
(ได้ 1 คะแนน) 
3. จัดให้มีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา มีแผนการ
นิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
ตามแผนที่ก าหนด ประเมินผลการนิเทศ (ได้ 1 คะแนน) 
4. จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน              
โดยมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด าเนินการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการหลากหลาย (ได้ 1 คะแนน) 
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บและให้บริการ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  (ได้ 1 คะแนน) 

 
- มีการปฏิบัติครบทุกข้อได้ 5 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
 
 
 
 

 

          องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปของสถำนศึกษำ 
                     (น้ ำหนักคะแนน = 3.20 รวมคะแนนเต็ม = 16 คะแนน) 

วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสังเกตสอบถาม และตรวจสอบ 
เอกสารที่เก่ียวข้องกับ งบประมาณการเงินและสินทรัพย์ แผนอัตราก าลังบุคลากรของสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
พอใช้  ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง และ ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
              วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : คะแนนที่ได้ = ระดับคุณภาพที่ได้ X น้ าหนักคะแนน  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและด าเนินการตามระบบการจัดการ
งบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้อง 

ตามกฎระเบียบของกฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเป็นปัจจุบัน (ได้ 1 คะแนน) 
2. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  
(ได้ 1 คะแนน) 
3. มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

และภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา และ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีความปลอดภัย(ได้ 1 คะแนน) 
4. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกิจการ
ของนักเรียนที่หลากหลาย โดยมีแผน/โครงการที่ก าหนด
ไว้ชัดเจน(ได้ 1 คะแนน) 
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ มีข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  
มีการติดตามตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 (ได้ 1 คะแนน) 

 
- มีการปฏิบัติครบทุกข้อได้ 5 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน  
- มีการปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
 
 
 
 

 
     องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนที่ 4 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
                         (น้ ำหนักคะแนน = 2.40 รวมคะแนนเต็ม = 12 คะแนน) 
              วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม ตรวจสอบเอกสาร
แผนพัฒนาตนเอง แผนส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และแบบบันทึกการจัดกระบวนการชุมชนการเรีบนรู้ทาง
วิชาชีพ 
               ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
พอใช้  ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง และ ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
              วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : คะแนนที่ได้ = ระดับคุณภาพท่ีได้ X น้ าหนักคะแนน 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1. กำรพัฒนำตนเอง 

     1.1 มีแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)ท่ีครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ด าเนินการตามแผน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
(ได้ 2 คะแนน) 
     1.2 มีแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)ท่ีไม่ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (ได้ 1 คะแนน) 
2. กำรส่งเสริมพัฒนำผู้อ่ืน  
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีแผนและด าเนินการส่งเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากรที่ชัดเจน (ได้ 2 คะแนน) 
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเอง (ได้ 1 คะแนน) 
3 ส่งเสริมและเป็นผู้น ำในกำรเสริมสร้ำงสถำนศึกษำให้เป็น
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยการเป็นผู้น าในกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  (ได้ 1 คะแนน) 

 
พิจารณาให้คะแนนตามประเด็น
พิจารณาที่ปฏิบัติ 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนที่ 5 งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
                     (น้ ำหนักคะแนน = 0.80 รวมคะแนนเต็ม = 4 คะแนน) 
              วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม และตรวจสอบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายจาก สพป.สกลนคร เขต 1 , สพฐ. , 
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นไปตามภารกิจของสถานศึกษาอย่า งใดอย่างหนึ่ง ที่
สถานศึกษาคัดเลือกที่ด าเนินการได้ดีที่สุดเพียง 1 งาน 
 
               ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
พอใช้  ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง และ ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
              วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : คะแนนที่ได้ = ระดับคุณภาพที่ได้ X น้ าหนักคะแนน 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดย มีการวางแผน 
ด าเนินการตามแผน สรุปผลการด าเนินงาน มีผลส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และ ได้รับการ ยกย่องชมเชย
ชุมชน สังคม หรือ หน่วยงานที่ได้มอบหมาย  
(ได้ 5 คะแนน) 
2.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดย มีการวางแผน 
ด าเนินการตามแผนและ สรุปผลการด าเนินงาน และมี
ผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย (ได้ 4 คะแนน) 
3.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดย มีการวางแผน 
ด าเนินการตามแผน สรุปผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่
ประสบผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย (ได้ 3 คะแนน) 
4 .ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดย มีการวางแผน 
ด าเนินการตามแผน  (ได้ 2 คะแนน) 
5.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ได้ 1 คะแนน) 
 

พิจารณาคะแนนตามประเด็นการพิจารณา   
ที่ปฏิบัติ 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2  กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ  
กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ  
 

องค์ประกอบที่ 2  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ 
อ านาจและหน้าที่ของตนเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 

2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

3. มีความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

4. การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
5. การรกัษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์องค์ ชุมชนและสังคม  

ค ำอธิบำย ในแต่ละด้ำน มีดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม     
ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจและหน้าที่ของตนเพ่ือแสวงหาประโยชน์  มีการปฏิบัติตน ตาม
ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มีความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศ
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เวลาให้แก่ทางราชการ การมีจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติการ
รักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร
ชุมชนและสังคม 

1. ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ 
อ านาจและหน้าที่ของตนเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
                ผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงเที่ยงธรรม 

ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในด้านความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ของทาง
ราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ช่องว่างทางระเบียบ
กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ไม่แสวงหาประโยชน์ที่เกิดจากช่องว่างทางกฎหมายจาก
ผู้ปกครองและนักเรียนในงานที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 

2. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง 

เคร่งครัดปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามนโยบายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ช่องว่างทางระเบียบกฎหมายกลั่นแกล้งผู้อื่น 

3. ด้านความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ตรงต่อ 

เวลา มาท างานตรงเวลา  มีความรับผิดชอบต่องานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยู่เสมอ และมีความเสียสละ อุทิศเวลา ให้กับทางราชการ 

4. ด้านจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรมเชิงบวกในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่ 

เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ ให้ความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ที่มาขอความช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจ และเอาในใส่ดูแลผู้เรียนเสมือนลูกหลานของตนเองโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5. ด้านการรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                          ผู้บริหารสถานศึกษา มีการเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติตนด้วยการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้น าในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

6. ด้านการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม  
                          ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามขององค์กร สังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ .ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีของ
บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและสังคมปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนและสังคม และ
ปฏิบัติตนกับเพ่ือนร่วมงาน ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
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       เกณฑ์กำรพิจำรณำให้ระดับคุณภำพ  

        องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนที่ 1 ความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอม
ให้ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าที่ของตนเพ่ือแสวงหาประโยชน์ (5 คะแนน) 
         วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากร  
ในสถานศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก (5 คะแนน) ระดับดี (4 คะแนน) ระดับพอใช้        
(3 คะแนน) ระดับควรปรับปรุง (2 คะแนน)  ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน)   
           วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : พิจารณาจากเกณฑ์การให้ระดับคะแนนโดยตรง  
  

ระดับคะแนน ประเด็นกำรพิจำรณำ 

5 1.การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงเที่ยงธรรม 

2.ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในด้านความซื่อสัตย์ 
3.รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า 

5.ไม่ใช้ช่องว่างทางระเบียบกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 

6.ไม่แสวงหาประโยชน์ที่เกิดจากช่องว่างทางกฎหมายจากผู้ปกครองและนักเรียนใน
งานที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 

4 ปฏิบัติตนได้ 5 ข้อ ใน 6 ข้อ 
3 ปฏิบัติตนได้ 4 ข้อ ใน 6 ข้อ 
2 ปฏิบัติตนได้ 3 ข้อ ใน 6 ข้อ 
1 ปฏิบัติตนได้ต่ ากว่า 3 ข้อ ใน 6 ข้อ 

 

    องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนที่ 2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา         (5 คะแนน) 
 วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก (5 คะแนน) ระดับดี (4 คะแนน) ระดับพอใช้    
(3 คะแนน) ระดับควรปรับปรุง (2 คะแนน)  ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน)   
           วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : พิจารณาจากเกณฑ์การให้ระดับคะแนนโดยตรง  
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ระดับคะแนน ประเด็นกำรพิจำรณำ 

5 1.มีความรู้ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
2.ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

3. ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

4. ปฏิบัติตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด 

5. ไม่ใช้ช่องว่างทางระเบียบกฎหมายกลั่นแกล้งผู้อ่ืน  
4 ปฏิบัติตนได้ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
3 ปฏิบัติตนได้ 3 ข้อ ใน 5 ข้อ 
2 ปฏิบัติตนได้ 2 ข้อ ใน 5 ข้อ 
1 ปฏิบัติตนได้ 1 ข้อ ใน 5 ข้อ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนที่ 3 ความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
(5 คะแนน) 
          วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากร 
ในสถานศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก (5 คะแนน) ระดับดี (4 คะแนน) ระดับพอใช้        
(3 คะแนน) ระดับควรปรับปรุง (2 คะแนน)  ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน)   
           วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : พิจารณาจากเกณฑ์การให้ระดับคะแนนโดยตรง  
 

ระดับคะแนน ประเด็นกำรพิจำรณำ 

5 1. มีการพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

2.  เป็นผู้ตรงต่อเวลา มาท างานตรงเวลา  
3. มีความรับผิดชอบต่องานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

4. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยู่เสมอ 

5. เสียสละ อุทิศเวลา ให้กับทางราชการ  
4 ปฏิบัติตนได้ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
3 ปฏิบัติตนได้ 3 ข้อ ใน 5 ข้อ 
2 ปฏิบัติตนได้ 2 ข้อ ใน 5 ข้อ 
1 ปฏิบัติตนได้ 1 ข้อ ใน 5 ข้อ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนที่ 4 จิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือก

ปฏิบัติ 
          วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
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           ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก (5 คะแนน) ระดับดี (4 คะแนน) ระดับพอใช้                  
(3 คะแนน) ระดับควรปรับปรุง (2 คะแนน)  ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน)   
           วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : พิจารณาจากเกณฑ์การให้ระดับคะแนนโดยตรง  
 

ระดับคะแนน ประเด็นกำรพิจำรณำ 

5 1.มีพฤติกรรมเชิงบวกในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ 

3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

4. ให้ความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ที่มาขอความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ 

5. ดูแลผู้เรียนเสมือนลูกหลานของตนเองอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 
4 ปฏิบัติตนได้ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
3 ปฏิบัติตนได้ 3 ข้อ ใน 5 ข้อ 
2 ปฏิบัติตนได้ 2 ข้อ ใน 5 ข้อ 
1 ปฏิบัติตนได้ 1 ข้อ ใน 5 ข้อ 

 

     องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนที่ 5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

          วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
          ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก (5 คะแนน) ระดับดี (4 คะแนน) ระดับพอใช้ (3 
คะแนน) ระดับควรปรับปรุง (2 คะแนน)  ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน)   
          วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : พิจารณาจากเกณฑ์การให้ระดับคะแนนโดยตรง  
 
ระดับคะแนน ประเด็นกำรพิจำรณำ 

5 1. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
2. ปฏิบัติตนด้วยการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องและสิ่งแวดล้อม 
4. ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 

4 ปฏิบัติตนได้ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
3 ปฏิบัติตนได้ 3 ข้อ ใน 5 ข้อ 
2 ปฏิบัติตนได้ 2 ข้อ ใน 5 ข้อ 
1 ปฏิบัติตนได้ 1 ข้อ ใน 5 ข้อ 

 



18 
 

องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนที่ 6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 

          วิธีกำรประเมิน :  พิจำรณำตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยกำรสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           ระดับคุณภำพ มี 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก (5 คะแนน) ระดับดี (4 คะแนน) ระดับพอใช้            
(3 คะแนน) ระดับควรปรับปรุง (2 คะแนน)  ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน)   
           วิธีกำรค ำนวณคะแนนที่ได้  : พิจารณาจากเกณฑ์การให้ระดับคะแนนโดยตรง  
 

ระดับคะแนน ประเด็นกำรพิจำรณำ 

5 1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
องค์กร สังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

2. 2.ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

3. ปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน
และสังคม 

5. ปฏิบัติตนกับเพ่ือนร่วมงาน ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
4 ปฏิบัติตนได้ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
3 ปฏิบัติตนได้ 3 ข้อ ใน 5 ข้อ 
2 ปฏิบัติตนได้ 2 ข้อ ใน 5 ข้อ 
1 ปฏิบัติตนได้ 1 ข้อ ใน 5 ข้อ 

 
 

.......................................................................................................................  
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ตอนที่ 2 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
ตำมจุดเน้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำยบริหำรสถำนศึกษำ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารสถานศึกษา (100 คะแนน) ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่ ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (30 คะแนน)   
  องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน  (40 คะแนน)    
  องค์ประกอบที่ ๓ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  (10 คะแนน)   
  องค์ประกอบที่ ๔ การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)   
                      (10 คะแนน)   
  องค์ประกอบที่ 5 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  (10 คะแนน)   

           รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (30 คะแนน)  ประกอบด้วย 
   ประเด็นที่ ๑  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
       (O-NET)                                                               (15  คะแนน) 
   ประเด็นที่ ๒  การยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐาน 
       ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                                           (15 คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน  (40 คะแนน)  ประกอบด้วย  
   ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน (๑5  คะแนน) 
   ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร(๑๐ คะแนน) 
   ประเด็นที่ ๕  การพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ                      (๑5  คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๓ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  (10 คะแนน)  ประกอบด้วย 
   ประเด็นที่ ๖   การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ                        (10  คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๔ การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)  
(10 คะแนน)  ประกอบด้วย 
   ประเด็นที่ ๗  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                 (5  คะแนน) 
   ประเด็นที่ ๘  การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)                      (5  คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ 5 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  (10 คะแนน)  ประกอบด้วย 
   ประเด็นที่ 9  โรงเรียนมีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา                  (10 คะแนน) 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหาร
สถานศึกษาค่าเป้าหมายตามจุดเน้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ค ำอธิบำยองค์ประกอบ 
 

รอบกำรประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษำยน 2562  ถึง  ๓๐ กันยำยน 2562)   

 องค์ประกอบที่ ๑ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ประเด็นที่ ๑ กำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ยกระดับยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพ มีการพัฒนานวัตกรรม
และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  อย่างต่อเนื่อง 
  ประเด็นที่ ๒ กำรยกระดับผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)   
  สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) สูงกว่าระดับประเทศ  หรือมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
 องค์ประกอบที่ ๒ กำรพัฒนำควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน  
  ประเด็นที่ ๓ กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน  
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือ
พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-3  มีการจัดท าแผนพัฒนาการอ่านออก–
เขียนได้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ  มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับการ
พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียน  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนตาม
แผนอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  และด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
  ประเด็นที่ ๔ กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร   
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ           
เพ่ือ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน  มีการจัดท าแผนพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน  มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน  มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนตามแผนอย่างเป็นระบบ 
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  และด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
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  ประเด็นที่ ๕ กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ  
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   
เพ่ือพัฒนาในความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียน  มีการจัดท าแผนพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดค านวณของนักเรียน  มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียน  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ
ของนักเรียนตามแผนอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  และด าเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 องค์ประกอบที่ ๓ กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
  ประเด็นที่ ๖ กำรปลูกฝังคุณธรรมด้ำนควำมรับผิดชอบ   
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน  มีการจัดท าแผนเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน  มีการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวคิดเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
และด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 องค์ประกอบที่ ๔ กำรพัฒนำเด็กในระดับปฐมวัยและกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ 
(IQ) 
  ประเด็นที่ ๗ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย  
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   
เพ่ือจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างเป็นระบบ   
มีการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวคิดการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   มีการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  และ
ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
  ประเด็นที่ ๘ กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ (IQ)  
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   
เพ่ือ พัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน  มีการจัดท าแผนพัฒนาความฉลาดทาง 
เชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ  มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ส าหรับการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน  มีการด าเนินการส่งเสริมหรือพัฒนา
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนตามแผนอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  และ
ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
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 องค์ประกอบที่ 5  ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที่ 9  โรงเรียนมีผลงำนดีเด่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ  
   สถานศึกษามีรางวัลของนักเรียน  รางวัลของผู้บริหารหรือครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และรางวัลหรือผลงานของโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการประกวดหรือการแข่งขันที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
 

รอบกำรประเมินที่ 1/2563  (๑ ตุลำคม 2562  ถึง  ๓1 มีนำคม 2563)   
 
 องค์ประกอบที่ ๑ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ประเด็นที่ ๑ กำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
  สถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนสูงกว่า
ระดับประเทศ  หรือมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ประเด็นที่ ๒ กำรยกระดับผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(NT)   
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  มีการจัดท าแผนยกระดับ
คุณภาพ  มีการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึง
ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) อย่างต่อเนื่อง 
 
 องค์ประกอบที่ ๒ กำรพัฒนำควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน  
  ประเด็นที่ ๓ กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน  
  สถานศึกษามีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ สูงกว่าระดับประเทศ  รวมถึงร้อยละของจ านวนนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่มีผล 
การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐๐)  และร้อยละของนักเรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
  ประเด็นที่  ๔ กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร   
  สถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                
มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ หรือมีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  รวมถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป 
  ประเด็นที่  ๕ กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ  
  สถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ หรือมีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  รวมถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป 
 
 องค์ประกอบที่ ๓ กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
  ประเด็นที่ ๖ กำรปลูกฝังคุณธรรมด้ำนควำมรับผิดชอบ   
  สถานศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
ทุกคนอยู่ในระดับดีขึ้นไป  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน  และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียนในระดับมากข้ึนไป 
 
 องค์ประกอบที่ ๔ กำรพัฒนำเด็กในระดับปฐมวัยและกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ 
(IQ) 
  ประเด็นที่ ๗ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย  
  สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้านในระดับดีขึ้นไป  มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กในระดับปฐมวัยในระดับดีขึ้นไป  มีการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก 
ในระดับปฐมวัยครบทั้ง ๖ กิจกรรมในแต่ละวัน  และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กในปฐมวัยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
  ประเด็นที่ ๘ กำรส่งเสริมควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ (IQ)  
  ร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและการ
ดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้มีระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๑๐๐  และผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนของ
สถานศึกษาในระดับมากข้ึนไป 
 
 องค์ประกอบที่ 5  ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที่ 9  โรงเรียนมีผลงำนดีเด่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ      
       สถานศึกษามีรางวัลของนักเรียน  รางวัลของผู้บริหารหรือครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และรางวัลหรือผลงานของโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการประกวดหรือการแข่งขันที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา   
 
 
 
 
 

 

 



 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าน้้าหนัก และคะแนนรวม   รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน)  10๐ คะแนน 

 

องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

1. การยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) 

๑.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัด 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  

๐.5 2.5 พิจารณาตามประเด็นที่
ก าหนด  โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และตรวจสอบเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สารสนเทศเกี่ยวกับผลการ
ทดสอบ O-Net 

๑.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๐.5 2.5 

๑.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๐.5 2.5 

๑.๔ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินเพ่ือยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.๐ 5 

  ๑.๕ ระดับความส าเร็จในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

๐.5 2.5 

รวม 3 15  

24 



 
 

 

องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

 2. การยกระดับผลการ
สอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 

๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ 

๑.0 5 พิจารณาจากผลการทดสอบ 
NT และผลการเรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ย NT ระดับเขต
พ้ืนที่ 

 ๒.๒ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) จ าแนกตามช่วงคะแนน  

๑.๐ 5 

 
 

๒.๓ ผลการเรียงล าดับของการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) รายโรงเรียน  

๐.5 2.5 

๒.๔ คะแนนเฉลี่ยนรายด้านของการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

0.5 2.5 

รวม 3 15  
๒  การพัฒนา
ความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน 

 

3. การพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน 

 

๓.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

1.0 5 พิจารณาตามประเด็นที่
ก าหนด  โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และตรวจสอบเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
นวัตกรรม  การจัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ 
และการนิเทศ 

๓.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพื่อพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้
ของนักเรียน  

๐.5 2.5 

๓.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม ส าหรับการพัฒนาการอ่าน
ออก-เขียนได้ของนักเรียน 

๐.5 2.5 

๓.๔ ระดับความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียน  ๐.5 2.5 
 ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการ

อ่านออก-เขียนได้ของนักเรียน  
๐.5 2.5 

รวม 3 15  
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องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 
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น้้าหนัก 
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เต็ม 
วิธีการประเมิน 

 ๔.  การพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

๔.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ  

๐.๔ 2 พิจารณาตามประเดน็ที่ก าหนด  
โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ 
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และ
ตรวจสอบเอกสารแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ
การประจ าปี นวัตกรรม        
การจัดกิจกรรม และการนิเทศ 

 
 

๔.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 

๐.๒ 1 

 ๔.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน  

๐.๔ 2 

๔.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพฒันาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 

๐.๖ 3 

  ๔.๕ ระดับความส าเร็จในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน  

๐.๔ 2 

รวม 2 10  
 ๕.  การพัฒนา

ความสามารถในการคิด
ค านวณ 

 

๕.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการจดัระบบข้อมลู
สารสนเทศ  

๐.5 2.5 พิจารณาตามประเดน็ที่ก าหนด  
โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ 
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และ
ตรวจสอบเอกสารแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ
การประจ าปี นวัตกรรม           
การจัดกิจกรรม และการนิเทศ 

๕.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของ
นักเรียน  

๐.5 2.5 

๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพฒันานวัตกรรมส าหรับการพัฒนาความสามารถดา้น
การคิดค านวณของนักเรียน  

๐.5 2.5 

๕.๔ ระดับความส าเร็จในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ 

1.0 5 

๕.๕ ระดับความส าเร็จในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคดิค านวณของนักเรียน 

๐.5 2.5 

รวม 3 15  
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๓ การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียน 

 

๖ การปลูกฝังคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 

๖.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ  

๐.๔ 2 พิจารณาตามประเด็นที่
ก าหนด  โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และตรวจสอบเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
นวัตกรรม  การจัดกิจกรรม 
และการนิเทศ 

๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน  

๐.๒ 1 

๖.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน  

๐.๔ 2 

๖.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน 

๐.๖ 3 

๖.๕ ระดับความส าเร็จในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรบัผิดชอบของนักเรียน  

๐.๔ 2 

รวม 2 10  

๔. การพัฒนาเด็กใน
ระดับปฐมวัยและการ
พัฒนาความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญา 
(IQ) 
 

๗. การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

๗.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ  

๐.2 1 พิจารณาตามประเดน็ที่ก าหนด  
โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ 
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และ
ตรวจสอบเอกสารแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ
การประจ าปี นวัตกรรม  การ
จัดกิจกรรม และการนิเทศ 

๗.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการจดัประสบการณส์ าหรับเด็กปฐมวัย  ๐.1 0.5 
๗.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวคิดส าหรับเด็กในระดับ
ปฐมวัย  

๐.2 1 

๗.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  ๐.3 1.5 
๗.๕ ประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (๒ คะแนน) ๐.2 1 

รวม 1 5  
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 ๘.  การพัฒนาความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 

๘.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

0.2 1 พิจารณาตามประเด็นที่
ก าหนด  โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และตรวจสอบเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
นวัตกรรม  การจัดกิจกรรม 
และการนิเทศ 

๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา ความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา (IQ) ของนักเรียน  

0.1 0.5 

๘.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือ พัฒนา 
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน  

0.2 1 

๘.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  0.3 1.5 
๘.๕ ระดับความส าเร็จในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  0.2 1 

รวม 1 5  
5.  ผลงานดีเด่นของ
สถานศึกษา 

9.  โรงเรียนมีผลงานดีเด่น
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา  

9.๑ รางวัลของนักเรียน ที่เก่ียวกับการประกวดหรือการแข่งขัน 0.8 4 พิจารณาจากเกียรติบัตร
รางวัลของนักเรียน  ผู้บริหาร
หรือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

9.2 รางวัลของผู้บริหารหรือครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับการ
ประกวดหรือการแข่งขัน 

0.6 3 

9.3 รางวัลหรือผลงานของโรงเรียน  0.6 3 

รวม 2 10 
รวมค่าน้้าหนักและคะแนนเต็มทั้งหมด 20 100  
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าน้้าหนัก และคะแนนรวม   รอบการประเมินที่ 1/2563  (๑ ตุลาคม ถึง ๓1 มีนาคม) 10๐ คะแนน 

องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

๑  การยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) 

๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ของนักเรียนในระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หรือ ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ ๖  

1.5 7.5 พิจารณาจากผลการทดสอบ O-
NET และผลการเรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับเขต
พ้ืนที่ 

๑.๒ ผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายโรงเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

0.5 2.5 

๑.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

๐.6 3 

๑.๔ คะแนนเฉลี่ยนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)จ าแนกตามช่วงคะแนน  

๐.๔ 2 

รวม 3 15  
 ๒.  การยกระดับผลการ

สอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 

๒.๑ ระดับความส าเร็จในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

1.0 5 พิจารณาตามประเด็นที่ก าหนด  
โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตรวจสอบเอกสารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา       

๒.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน  ๐.5 2.5 
๒.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือยกระดับผลการสอบ
วัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)   

๐.5 2.5 
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๒.๔ ระดับความส าเร็จในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการเพื่อ
เพ่ือยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  

0.5 2.5 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สารสนเทศเกี่ยวกับผลการ
ทดสอบ O-Net 

๒.๕ ระดับความส าเร็จในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการเพ่ือยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)  

๐.5 2.5 

รวม 3 15  
๒ การพัฒนา
ความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน 

 

๓. การพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน 

๓.๑ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

1 5 พิจารณาจากผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 5 

๓.๓ ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

1 5 

รวม 3 15  
 ๔.  การพัฒนา

ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของนักเรียน 

๔.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ของนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

1.0 5 พิจารณาจากผลการทดสอบ O-

NET วิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป  

1.0 5 

รวม 2 10  
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องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

 5.  การพัฒนา
ความสามารถในการคิด
ค านวณของนักเรียน 

๕.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

1.5 7.5 พิจารณาจากผลการทดสอบ  
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 

๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป 

1.5 7.5 

รวม 3 15  

๓. การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียน 

๖. การปลูกฝังคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 

๖.๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ 1.0 5 พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รางวัลของนักเรียน ครู กิจกรรม
ที่ด าเนินการ และความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓ จ านวนกิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมด้าน 
ความรับผิดชอบของนักเรียน 

๐.๖ 3 

๖.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนใน
ด้านความรับผิดชอบ 

๐.4 2 

รวม 2 10  
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องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๔.  การพัฒนาเด็ก
ในระดับปฐมวัย
และการพัฒนา
ความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) 

๗.  การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๗.๑ ผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้านของเด็กในระดับปฐมวัย ๐.4 2 พิจารณาจากผลการประเมิน
พัฒนาการ  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมในการจัด
ประสบการณ์  รางวัลที่ได้รับ 
และความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

๗.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กในระดับปฐมวัย 0.2 1 

๗.๓ จ านวนกิจกรรมที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในแต่ละวัน 

๐.2 1 

๗.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กในระดับปฐมวัย 
 
 
 

๐.2 1  
 
 

รวม 1 5  

 ๘. การพัฒนาความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
 

๘.๑ จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
และการดูแลต่อเนื่อง  

๐.6 3 พิจารณาจากผลการทดสอบ IQ 
รางวัลของนักเรียน ครู กิจกรรม
ที่ด าเนินการ และความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 
 
 
 

๘.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน 

๐.4 2 

รวม 1 5  
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องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

5. ผลงานดีเด่นของ
สถานศึกษา 

9. โรงเรียนมีผลงานดีเด่น
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา  

9.๑ รางวัลของนักเรียน ที่เก่ียวกับการประกวดหรือการแข่งขัน 0.8 4 พิจารณาจาก รางวัลของ
นักเรียน ผู้บริหารหรือครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
โรงเรียนที่ได้รับ  
 
 

9.2 รางวัลของผู้บริหารหรือครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับการ
ประกวดหรือการแข่งขัน 

0.6 3 

9.3 รางวัลหรือผลงานของโรงเรียน 0.6 3 

รวม 2 10  
 

รวมค่าน้้าหนักและคะแนนเต็มทั้งหมด 20 100  
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบ  รอบการประเมินที่ 2/2562 (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน) 
 

องค์ประกอบที่ ๑   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๑   การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน)  15 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๑.๑ สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ (2.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ สพป.
สกลนคร เขต ๑ และหรือโรงเรียนก าหนดขึ้นเอง  
๒. มีเป้าหมายของการด าเนินการที่ชัดเจนและ 
ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายของ สพป.สกลนคร เขต ๑  
๓. มีการประชุมของผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์  
๔. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบ 
O-NET ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปจัจุบนั รวมทั้งมี
การเปรียบเทียบผลคะแนนอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา  
๕. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการน าเสนอ 
ในหลากหลายรูปแบบ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนนิการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนนิการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนนิการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนนิการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนนิการ ๑ ข้อ 
 

๑.๒ สถานศึกษามีแผนยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๑.๒ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนเพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น

๐.5 ๑. มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั 
ชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผา่นมา  
2. มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปญัหา ร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นพบปัญหาที่แท้จริง 
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาร่วมกัน 
4. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 ระดับ ๕ มีการด าเนนิการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนนิการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนนิการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนนิการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนนิการ ๑ ข้อ 
 

34 



 
 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(2.5 คะแนน) 

อย่างเป็นระบบ 
๕. มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการด าเนนิการต่อผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

๑.๓ สถานศึกษามีนวัตกรรม
ส าหรับการยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(2.5 คะแนน) 

๐.5 1. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน ปัญหา ความจ าเป็น
เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพฒันา
นวัตกรรม 
๓. มีการออกแบบ ปรับปรุง พฒันานวัตกรรม 
๔. มีการประเมินผลและรายงานผลการน านวัตกรรม
ไปใช ้
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่นวัตกรรม 

 ระดับ ๕ มีการด าเนนิการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนนิการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนนิการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนนิการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนนิการ ๑ ข้อ 
 

๑.๔ สถานศึกษาด าเนินการ
ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ อย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสนบัสนุนการ
ด าเนินการเพื่อยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-
NET)  ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(๕ คะแนน) 

๑.๐ ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการทีช่ัดเจน 
๒. มีแผนการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนที่สัมพันธ์
และสอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบ 
(Test Blueprint) ส าหรับการทดสอบ O-NET 
3. มีกิจกรรม/นวัตกรรม/เทคโนโลยทีางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถของนักเรียนกลุ่มเก่ง และ
กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อน 
4. มีการวัดและประเมินผลในระหว่างการด าเนินการ
อย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง 
๕. มีการรายงานความก้าวหนา้ของผลการด าเนนิการ
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาอยา่งน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนนิการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนนิการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนนิการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนนิการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนนิการ ๑ ข้อ 
 

35 



 
 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๑.๕ สถานศึกษาด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
อย่างต่อเนื่อง 

๑.๕ ระดับความส าเร็จ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-
NET)  (2.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินการ 
๒. มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลที่ครอบคลุม 
๓.มีการจัดท าปฏิทนิการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนนิการที่ชดัเจน 
๔. มีการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการ 
๕.รายงานและสะท้อนผลของการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

 ระดับ ๕ มีการด าเนนิการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนนิการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนนิการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนนิการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนนิการ ๑ ข้อ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 36 



 
 

 

องค์ประกอบที่ ๑   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๒  การยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง 30 กันยายน) คะแนน 15 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ  

๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของ 
การทดสอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) สูงกว่าระดับประเทศ 
(5 คะแนน) 

๑.0 ระดับ ๕ ผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๔ ผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเพ่ิมมากกว่าขึ้นร้อยละ ๔  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๓ ผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับศูนย์เครือข่ายหรือเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๒ ผลการทดสอบNT เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๑ ผลการทดสอบ NT ไมเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
*** การค้านวณค่าร้อยละให้ใช้จ้านวนร้อยละโดยมีการปัดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร*์ 

๒.๒ คะแนนเฉลี่ยของ 
การทดสอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) จ าแนกตามช่วงคะแนน 
(๕ คะแนน) 
 

๑.๐ ระดับ ๕ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT)  
ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
ระดับ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT)  
ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๔๐ – ๔๙  
ระดับ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT)  
ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๓๐ – ๓๙ 
ระดับ ๒ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT)  
ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๒๐ – ๒๙ 
ระดับ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT)  
ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ลงมา 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
๒.๓ ผลการเรียงล าดับของ
การทดสอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) รายโรงเรียน (2.5 
คะแนน) 

๐.5 ระดับ ๕ มีผลการเรียงล าดับอยู่ในล าดับที่ ๑ – 4๐ 
ระดับ ๔ มีผลการเรียงล าดับอยู่ในล าดับที่ 4๑ – 8๐ 
ระดับ ๓ มีผลการเรียงล าดับอยู่ในล าดับที่ 8๑ – ๑2๐ 
ระดับ ๒ มีผลการเรียงล าดับอยู่ในล าดับที่ ๑2๑ – 16๐ 
ระดับ ๑ มีผลการเรียงล าดับอยู่ในล าดับที่ 16๑ ขึ้นไป 

๒.๔ คะแนนเฉลี่ยนรายด้าน
ของการทดสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
( 2.5 คะแนน) 

0.5 ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕  
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย ๒ ด้านสูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕  
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ๑ ด้านสูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕  
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1 ด้านสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 
ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
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องค์ประกอบที่ ๒  การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๓   การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน)  ๑5 คะแนน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๑  สถานศึกษาด าเนินการเพือ่
พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ ดังนี้ 
๑) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑  
อ่านออก-เขียนได้และอ่านรู้เรื่อง 
๒) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒  
อ่านคล่อง-เขียนคล่อง และ 
อ่านรู้เรื่อง 
๓) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓  
อ่านรู้เรื่อง อ่านวิเคราะห์ และ
สามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
ได ้

๓.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ (5 คะแนน) 

1 ๑. มีการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้อง
กับสพป.สกลนคร เขต ๑ และหรือโรงเรียนก าหนด
ขึ้นเองโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
๒. มีเป้าหมายของการด าเนินการที่ชัดเจนและไมต่่ า
กว่าเป้าหมายที่ สพป.สกลนคร เขต ๑ ก าหนด 
๓.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษาจนถึงปัจจบุัน 
๔. มีการน าข้อมูลสารสนเทศในปีการศึกษาที่ผา่นมา
ใช้ในการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร ์
 ๕. ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงและมี 
ความสะดวกในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๓.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การอ่านออก – เขียนได้ของ
นักเรียน ที่ผ่านกระบวนการใน
การจัดท าอย่างเป็นระบบ 
 

๓.๒ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนพื่อ
พัฒนาการอ่านออก-เขียน
ได้ของนักเรียน  
(2.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผน 
๒. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน ปัญหา 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นพบปญัหาที่แท้จริง 
๓. มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหา 
๔. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ 
๕. มีการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ปัญหา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๓ สถานศึกษามีนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ส าหรับการพัฒนาการอ่านออก-
เขียนได้ของนักเรียน 

๓.๓ ระดับความส าเร็จ 
ของการพัฒนานวัตกรรม 
ส าหรับการพัฒนา 
การอ่านออก-เขียนได้ 
ของนักเรียน 
(๒.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรม 
๒. มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม 
๓. มีการประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 
๔. มีการประชุมสะท้อนผลการใช้นวัตกรรม 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่นวัตกรรม 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๓.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ของ
นักเรียนตามแผน อย่างเป็น
ระบบ สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

๓.๔ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่านออก-เขียน
ได้ของนักเรียน  
(2.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการที่
ชัดเจน 
๒. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ด้านการอ่านและการเขียน 
๓. มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังมี
ความบกพร่องในด้านการอ่านและการเขียนได้
ภายในโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการวัดและประเมินผลในระหว่างการ
ด าเนินการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๕. มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๓.๕ สถานศึกษาด าเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ 

๓.๕ ระดับความส าเร็จ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  
การอ่านออก-เขียนได้ของ
นักเรียน (๒.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการ 
๒. มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
๓. มีการจัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ 
๔. มีการด าเนินการนิเทศ ติดตามผล 
การด าเนินการ 
๕. มีการประเมินผลการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ 
๖.มีการรายงานและสะท้อนผลของการนิเทศ  
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 



 
 

 

องค์ประกอบที่ ๒  การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๔  การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง 30 กันยายน)  ๑๐ คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๔.๑ สถานศึกษามีการด าเนินการ
พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารของนักเรียน  

๔.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ (๒ คะแนน) 

๐.๔ ๑. มีการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้อง
กับสพป.สกลนคร เขต ๑ และหรือโรงเรียนก าหนดขึ้น
เองโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
๒. มีเป้าหมายของการด าเนินการที่ชัดเจนและ 
ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ สพป.สกลนคร เขต ๑ ก าหนด 
๓.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษาจนถึงปัจจุบนั 
๔. น าข้อมูลสารสนเทศในปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้ 
ในการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร ์
 ๕. ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงและม ี
ความสะดวกในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๔.๒ สถานศึกษามีแผนที่ผ่าน
กระบวนการในการจัดท าอย่าง
เป็นระบบเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียน 

๔.๒ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารของนักเรียน 
(๑ คะแนน) 

๐.๒ ๑. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผน 
๒. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน ปัญหา 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นพบปญัหาที่แท้จริง 
๓. มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาร่วมกัน 
๔. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
๕. มีการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม 
และความเปน็ไปได้ของแนวทางในการแก้ปัญหา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

42 



 
 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๔.๓ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
มีนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียน 

๔.๓ ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียน  
(๒ คะแนน) 

๐.๔ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรม 
๒. มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม 
๓. มีการประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 
๔. มีการประชุมสะท้อนผลการใช้นวัตกรรม 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่นวัตกรรม 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ สถานศึกษามีการด าเนินการ
พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนตามแผนอย่างเป็นระบบ 
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

๔.๔ ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารของนักเรียน 
 (๓ คะแนน) 

๐.๖ ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการที่ชัดเจน 
๒. มีการจัดให้มีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  
๓. มีการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารภายในโรงเรียน 
 ๔. มีการวัดและประเมินผลในระหว่างการ
ด าเนินการ 
๕. มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๔.๕ สถานศึกษาด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ 

๔.๕ ระดับความส าเร็จ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารของนักเรียน  
(๒ คะแนน) 

๐.๔ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการ 
๒. มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
๓.มีการจัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลผลการด าเนินการ 
๔. มีการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการ 
๕. มีการประเมินผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
๖.มีการรายงานและสะท้อนผลของการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ๒  การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๕  การพัฒนาความสามารถในการคิดค้านวณ 

รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง 30 กันยายน)   ๑5 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๕.๑ สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดค านวณ 

๕.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ (๒.5 
คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ
สพป.สกลนคร เขต ๑ และหรือโรงเรียนก าหนดขึ้นเอง
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
๒. มีเป้าหมายของการด าเนินการที่ชัดเจนและ 
ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ สพป.สกลนคร เขต ๑ ก าหนด 
๓.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษาจนถึงปัจจุบนั 
๔. น าข้อมูลสารสนเทศในปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้ในการ
ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร ์
๕. ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงและม ี
ความสะดวกในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๕.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณของนักเรียน ที่ผ่าน
กระบวนการในการจัดท าอย่าง
เป็นระบบ 

๕.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณของนักเรียน 
(2.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผน 
๒. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน ปัญหา 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นพบปญัาที่แท้จริง 
๓. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตทุี่ส่งผลต่อปัญหา 
๔. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
๕. มีการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ปัญหา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๕.๓ สถานศึกษามีนวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ส าหรับการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดค านวณของนักเรียน 

๕.๓ ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณของนักเรียน  
(๒.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรม 
๒. มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม 
๓. มีการประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 
๔. มีการประชุมสะท้อนผลการใช้นวัตกรรม 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่นวัตกรรม 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถด้านการคิด
ค านวณของนักเรียนตามแผน
อย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

๕.๔ ระดับความส าเร็จ 
ในด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณ (5 คะแนน) 

1 ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการที่ชัดเจน 
๒. มีแผนการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดค านวณ 
๓. มีการวัดและประเมินผลในระหว่างการด าเนินการ 
๔. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
ของนักเรียนกลุ่มเก่ง และกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน
กลุ่มอ่อน 
๕. มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการ
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๕.๕ สถานศึกษาด าเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดค านวณของนักเรียน 
อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

๕.๕ ระดับความส าเร็จ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณของนักเรียน 
(๒.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการ 
๒.มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
๓.มีการจัดท าปฏิทินการนิเทศ และติดตามผล 
การด าเนินการ 
๔.มีการด าเนินการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินการ 
๕. มีการประเมินผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
๖.มีการรายงานและสะท้อนผลของการนิเทศ  
 
 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ๓ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๖ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ 
รอบการประเมินที่   2/2562  (๑ เมษายน ถึง 30 กันยายน)  ๑๐ คะแนน 

 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๖.๑ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน 

๖.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ (๒ คะแนน) 
 

๐.๔ ๑. มีการประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน 
๒. มีนโยบาย  ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน สอดคล้อง
กับจุดเน้นของ สพป.สกลนคร เขต ๑ โดยมีเป้าหมาย
ของการด าเนินการทีช่ัดเจน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าคา่เป้าหมายของ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๓. มีการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนทั้งโรงเรียนและ
รายบุคคล 
๔. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
๕. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ได้อย่างหลากหลายช่องทาง 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๖.๒ สถานศึกษามีแผนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียน 

๖.๒ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียน  
(๑ คะแนน) 

๐.๒ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
๒. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือค้นพบปัญหาที่แท้จริง 
๓. มีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ปัญหา 
๔. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
๕. มีการวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๖.๓ สถานศึกษามีนวัตกรรมหรือ
แนวคิดเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ
ของนักเรียนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๖.๓ ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียน  
(๒ คะแนน) 

๐.๔ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม 
๒. มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม 
๓. มีการประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 
๔. มีการประชุมสะท้อนผลการใช้นวัตกรรม 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดนวัตกรรม 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๖.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๔ ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้าน 
ความรับผิดชอบของ
นักเรียน (๓ คะแนน) 

๐.๖ ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการอย่าง
ชัดเจน 
๒. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ภาคีเครือข่าย
เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน 
๓. มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 
๔. มีกิจกรรม และมาตรการในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียนที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
๕. มีกระบวนการวัดและประเมินผลทั้งก่อน 
ระหว่างและหลังด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
๖. มีการรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร  
หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๖.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
อย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

๖.๕ ระดับความส าเร็จ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  
ด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียน (๒ คะแนน) 

๐.๔ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลที่ชัดเจน 
๒. มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
๓. มีการจัดท าปฏิทินการนิเทศ และติดตามผล 
การด าเนินการ 
๔. มีการด าเนินการนิเทศติดตาม 
๕. มีการประเมิน รายงานและสะท้อนผล 
การด าเนินการ  
 
 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ๔   การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ประเด็นการประเมินที่ ๗    การจัดประสบการณ์ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
รอบการประเมินที่ 2/2562   (๑ เมษายน ถึง 30 กันยายน)   5  คะแนน 

 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๗.๑ สถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการในด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

๗.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ (1 คะแนน) 
 

๐.2 ๑. มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ 
สพป.สกลนคร เขต ๑ และหรือโรงเรียนก าหนด
ขึ้นเอง 
๒. มีเป้าหมายของการด าเนินการที่ชัดเจนและ 
ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายของ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๓. มีการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือก าหนดนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ 
๔. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
๕. ผู้ใช้งานเข้าถึงและมีความสะดวกในการใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๖. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ
หลากหลายช่องทาง 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๗.๒ สถานศึกษามีแผนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย
ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่าง
เป็นระบบ 

๗.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (0.5 คะแนน) 

๐.1 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
๒. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน ปัญหา 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นพบปญัหา 
ที่แท้จริง 
๓. มีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหา
ร่วมกัน 
๔. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ 
๕. มีการวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๗.๓ สถานศึกษามีนวัตกรรมหรือ
แนวคิดส าหรับการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กใน
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๗.๓ ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรม
หรือแนวคิดส าหรับเด็กใน
ระดับปฐมวัย  
(1 คะแนน) 

๐.2 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมหรือ
แนวคิดส าหรับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กใน
ระดับปฐมวยั 
๒. มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการ
เก่ียวกับนวัตกรรม หรือแนวคิดส าหรับการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กในระดบัปฐมวัย 
๓. มีการประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบและพฒันา
นวัตกรรมหรือแนวคิดส าหรับการจัดประสบการณ์ 
๔. มีการประชุมสะท้อนผลการใช้นวัตกรรมหรือ
แนวคิด 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดนวัตกรรมหรือ
แนวคิด  

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๗.๔ สถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๔ ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ  
(1.5 คะแนน) 

๐.3 ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการที่
ชัดเจน 
๒. มีการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษา
ตัวชี้วัด  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
๓. มีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นพัฒนาการ
ครบทุกด้าน เด็กได้เรียนรู้ ลงมือกระท า เรียนรู้
จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและการเคลื่อนไหวผ่าน
การเล่น 
๔.มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ของเล่นที่หลากหลาย 
ปลอดภัย เหมาะกับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
รอบด้าน 
๕. มีการวัดและประเมินพัฒนาการครบทุกด้าน 
ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
๖. มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔-๕ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

๗.๕ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบ สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

๗.๕ ประสิทธิภาพ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล (1 คะแนน) 

๐.2 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลที่ชัดเจน 
๒.มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
๓.มีการจัดท าปฏิทินการนิเทศ และติดตามผล
การด าเนินการ 
๔.มีการด าเนินการนิเทศติดตามอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง 
๕. มีการประเมิน รายงานและสะท้อนผล 
การด าเนินการ  
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ๔  การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ประเด็นการประเมินที่ ๘  การพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง 30 กันยายน)     5  คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน 

๘.๑ สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนา ความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน 

๘.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ (1 คะแนน) 
 

0.2 ๑. มีการประชุมผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
๒. มีนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น สพป.สกลนคร เขต ๑ หรือที่โรงเรียน
ก าหนดขึ้น 
๓. มีการคัดกรองนักเรียนเ พ่ือจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพและภาวะโภชนาการของ
นักเรียนรายบุคคลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ อย่าง
น้อย 3 ปีการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
๔. ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล
สารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว 
๕. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ได้หลากหลายช่องทาง 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน 

๘.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนา 
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
(IQ) ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนอย่างเป็น
ระบบ 

๘.๒ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนพัฒนา 
ความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา (IQ) ของนักเรียน 
(0.5 คะแนน) 

0.1 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
๒. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือค้นพบปัญหาที่แท้จริง 
๓. มีการวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลต่อปัญหาร่วมกัน 
๔. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบร่วมกัน 
๕. มีการวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๘.๓ สถานศึกษามีนวัตกรรม 
หรือแนวคิดส าหรับเพ่ือส่งเสริม
หรือพัฒนาความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียน  
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๘.๓ ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือส่งเสริมหรือ พัฒนา 
ความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา (IQ) ของนักเรียน  
(1 คะแนน 

0.2 ๑. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม 
๒. มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม 
๓. มีการประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
๔. มีการประชุมสะท้อนผลการใช้นวัตกรรม 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดนวัตกรรม 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน 

๘.๔ สถานศึกษาด าเนินการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ของ
นักเรียน อย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 

๘.๔ ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ  
(1.5 คะแนน) 

0.3 ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการทีช่ัดเจน 
๒. มีกระบวนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
๓. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทาง  
เชาวนป์ัญญา (IQ) ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนส าหรับการ
ประกวดหรือแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น การประกวด
แข่งขันในงานศิลปหัตกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์            
การประกวดโครงงาน เปน็ต้น 
 ๔. มีการวัดและประเมินผลในระหว่างการด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า   
 ๕. มีการรายงานผลความกา้วหน้าต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 

๘.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
ด าเนินการส่งเสริมหรือ พัฒนา 
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
(IQ) ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

๘.๕ ระดับความส าเร็จ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล (1 คะแนน) 

0.2 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลที่ชัดเจน 
๒. มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
๓. มีการจัดท าปฏิทนิการนิเทศ และติดตามผล 
การด าเนินการ 
๔.มีการด าเนินการนิเทศติดตาม 
๕. มีการประเมิน รายงานและสะท้อนผล 
การด าเนินการ  

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5   ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 9   โรงเรียนมีผลงานดีเด่นทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
รอบการประเมินที่ 2/2562   (๑ เมษายน ถึง 30 กันยายน)  ๑๐ คะแนน  (ผลงานปีการศึกษา  2561 ถึง 30 กันยายน  2562) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
9.1 โรงเรียนมีผลงานดีเด่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

9.๑ รางวัลของนักเรียน 
ที่เก่ียวกับการประกวด
หรือการแข่งขัน 
(4 คะแนน) 
 
 

0.8 ระดับ ๕ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับประเทศหรือ
สูงกว่า 
ระดับ ๔ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับภาคหรือเขต
ตรวจราชการ 
ระดับ ๓  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับจังหวัดหรือ
การแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับ ๒ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับอ าเภอหรือ
ศูนย์อ านวยการเครือข่าย  
ระดับ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
 9.2 รางวัลของผู้บริหาร

หรือครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับ
การประกวดหรือ 
การแข่งขัน 
(3 คะแนน) 
 
 

0.6 ระดับ ๕ ผู้บริหารหรือครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานหรือได้รับรางวัลชนะเลิศหรือ
เหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับประเทศหรือสูงกว่า 
ระดับ ๔ ผู้บริหารครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานหรือได้รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญ
ทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ 
ระดับ ๓ ผู้บริหารครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญทอง
ในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ ๒ ผู้บริหารครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญทอง
ในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับอ าเภอหรือศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
ระดับ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 

 9.3 รางวัลหรือผลงาน
ของโรงเรียน  
(3 คะแนน) 
 
 

0.6 ระดับ ๕ โรงเรียนไดร้ับรางวัลหรือผลงานระดับประเทศหรือสูงกว่า 
ระดับ ๔ โรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานในระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ 
ระดับ ๓ โรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานในระดับจังหวัด หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ ๒ โรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานในระดับระดับอ าเภอหรือศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
ระดับ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
 

 

วิธีการค้านวณที่ได้ : คะแนนที่ได ้ =  ระดับคุณภาพที่ได้ x  น้้าหนักคะแนน 
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบ รอบการประเมินที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 
 

องค์ประกอบที่ ๑   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๑   การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รอบการประเมินที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563)  15 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมิน 

๑.๑ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนน
สูงกว่าระดับประเทศ  หรือมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

 
*** การค้านวณค่าร้อยละให้ใช้
จ้านวนร้อยละโดยมีการปัดทศนิยม
ตามหลักคณิตศาสตร ์*** 

๑.๑ ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ของนักเรียนในระดับ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(7.5 คะแนน) 

1.5  ระดับ ๕ มีผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่งสูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ระดับ ๔ มีผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่งสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๔ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ระดับ ๓ มีผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่งสูงกว่าระดับศูนย์เครือข่ายหรือเพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ ๓ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ระดับ ๒ มีผลการทดสอบ O-NETในระดับชั้นใดชั้นหนึ่งสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ระดับ ๑ มีผลการทดสอบ O-NET ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 

๑.๒ ผลการเรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
รายโรงเรียนของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

0.5 ระดับ ๕ มีผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในล าดับที่ ๑– 4๐ หรือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในล าดับที่ ๑ - ๑3 
ระดับ ๔ มีผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในล าดับที่ 4๑–8๐ 
หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในล าดับที่ ๑4 -๒6 
ระดับ ๓ มีผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในล าดับที่ 8๑ –120 
หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในล าดับที่ ๒7 -๓9 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่า

น้้าหนัก 
เกณฑ์การประเมิน 

(2.5 คะแนน) 
 
 

ระดับ ๒ มีผลการเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในล าดับที่ ๑2๑– 160 
หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในล าดับที่ 40 –52 
ระดับ ๑ มีมีผลการเรียงล าดับคแนนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในล าดับที่  161 
ขึ้นไป หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในล าดับที่ 53 ขึ้นไป 

๑.๓ คะแนนผล 
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) จ าแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของแต่ละ
โรงเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

(๓ คะแนน) 

๐.6 ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕ 
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕ 
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕ 
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศหรือเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๕ 
ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

 ๑.๔ คะแนนเฉลี่ยนผล 

การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) จ าแนกตามช่วง
คะแนน (๒ คะแนน) 

๐.๔ ระดับ ๕ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนตั้งแตร่้อยละ ๕๐  ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ  
ระดับ ๔ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๔๐ – ๔๙   
ระดับ ๓ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๓๐ – ๓๙   
ระดับ ๒ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนระหว่างร้อยละ ๒๐ – ๒๙   
ระดับ ๑ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ลงมา   
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องค์ประกอบที่ ๑   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๒   การยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
รอบการประเมินที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)  15 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบายยุทธศาสตร์ และ  
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 

๒.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ 
การจัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ (5 คะแนน) 

1.0 ๑. มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ สพป.
สกลนคร เขต ๑ และหรือโรงเรียนก าหนดขึ้นเอง  
๒. มีเป้าหมายของการด าเนินการที่ชัดเจนและไมต่่ ากว่า
เป้าหมายของ สพป.สกลนคร เขต ๑  
๓. มีการประชุมของผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์  
๔. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบ NT 
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเปน็ปัจจบุัน รวมทั้งมี           
การเปรียบเทียบผลคะแนนอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา  
๕. ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงและมีความสะดวกใน
การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการน าเสนอใน
หลากหลายรูปแบบ 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๒.๒ สถานศึกษามีการจัดท าแผน
เพ่ือยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 

๒.๒ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผน  
(2.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
2. มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปญัหา ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อค้นพบปัญหาที่แทจ้ริง 
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาร่วมกัน 
4. มีการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๕. มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการด าเนนิการต่อผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
๒.๓ สถานศึกษามีนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 

๒.๓ ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับผลการสอบ
วัดความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  (2.5 คะแนน) 

๐.5 1. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความจ าเป็น
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรม 
๓. มีการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและครบถ้วนสมบูรณ์ 
๔. มีการประเมินผลและรายงานผลการน านวัตกรรม
ไปใช้ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่นวัตกรรม 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
 

๒.๔ สถานศึกษามีการ
ด าเนินการตามแผนเพื่อยกระดับ
ผลการสอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  

๒.๔ ระดับความส าเร็จใน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินการเพ่ือ
ยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
(1.5 คะแนน) 

0.5 ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการที่ชัดเจน 
๒. มีการจัดให้มีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
๓. ครูมีแผนการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนที่
สัมพันธ์และสอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบ  
(Test Blueprint) ของการทดสอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ  
ด้านภาษาและด้านเหตุผล 
๔. มีการวัดและประเมินผลในระหว่างการด าเนินการ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
๕. มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการ
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
๒.๕ สถานศึกษา มีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
การยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 

๒.๕ ระดับความส าเร็จ 
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการเพ่ือยกระดับ
ผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 (2.5 คะแนน) 

๐.5 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการ 
๒.มีการวางแผนและจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
๓. มีการจัดท าปฏิทินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ 
๔. มีการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
๕. มีการรายงานและสะท้อนผลของการนิเทศ 
รวมทั้งน าผลมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 ระดับ ๕ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 ระดับ ๔ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
 ระดับ ๓ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ 
 ระดับ ๒ มีการด าเนินการ ๒ ข้อ 
 ระดับ ๑ มีการด าเนินการ ๑ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๓ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

รอบการประเมินที่ 1/2563 (๑ ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)    ๑5 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๓.๑ ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
สูงกว่าระดับประเทศ 

๓.๑ ผลการประเมิน
ความสามารถด้าน 
การอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
(5 คะแนน) 
***คิดจ้านวนเฉพาะ
นักเรียนปกติ*** 

1 ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ สูงระดบัประเทศ 
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ สูงระดบัเขตพื้นที ่
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ สูงระดบัศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ สูงกวา่ปีทีผ่่านมา 
 ระดับ 1 มีคะแนนไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ข้างต้น  

๓.๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
นักเรียนปกติชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ - ๓ ผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดีข้ึนไป (เกรด ๓.๐๐) 
 

 

๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
(5 คะแนน) 
***คิดจ้านวนเฉพาะ
นักเรียนปกติ*** 

1 ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมผีลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๗๐- ๗๙ มีผลการเรียนในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับดี
ขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐- ๖๙ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับดีขึน้
ไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับดีขึน้
ไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๓.๓ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
มีผลการประเมินการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๓ ผลการประเมิน 
การอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนของนักเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ - ๓ (5 คะแนน) 
 

1 ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนระหว่างร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนระหว่างร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ลงมามีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนในระดับดีขึ้นไป 

***คิดจ้านวนเฉพาะนักเรียนปกต*ิ** 
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องค์ประกอบที่ ๒   การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๔   การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
รอบการประเมินที่ 1/2563   (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563)    คะแนน ๑๐ คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๔.๑ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ของนักเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

๔.๑ ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของ
นักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
ในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ (5 คะแนน) 

1.0 ระดับ ๕ ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง สูงกว่าระดับประเทศ
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๔ ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๓ ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง สูงกว่าระดับศูนย์
เครือข่ายหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๒ ผลการทดสอบO-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง สูงเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระดับ ๑ ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
 
 
 
*** การค้านวณค่าร้อยละให้ใช้จ้านวนร้อยละโดยมีการปัดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร*์** 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๔.๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดมีผลการเรียน 
ในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้น
ไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ขึ้นไป (5 คะแนน) 
 

1.0 ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดี
ขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๗๐- ๗๙ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐- ๖๙ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
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องค์ประกอบที่ ๒   การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ 5   การพัฒนาความสามารถในการคิดค้านวณของนักเรียน 
รอบการประเมินที่ 1/2563  (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563)     15 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๕.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในระดบัชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ ๖ หรือชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
คะแนนสงูกว่าระดบัประเทศ หรือ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕ จากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

๕.๑ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ หรือ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ (7.5 คะแนน) 

1.5 ระดับ ๕ ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ในระดับชัน้ใดชั้นหนึ่งสงูกว่า
ระดับประเทศหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ จากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
ระดับ ๔ ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัชัน้ใดชั้นหนึ่งสูงกว่าระดับเขต
พื้นที่การศึกษาหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ จากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
ระดับ ๓ ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ในระดับชัน้ใดชั้นหนึ่งสงูกว่าระดับ
ศูนย์เครือข่ายหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ จากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
ระดับ ๒ ผลการทดสอบ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัชัน้ใดชัน้หนึ่งสงูเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒ จากปีการศึกษาทีผ่่านมา 
ระดับ ๑ ผลการทดสอบ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ขา้งตน้ 

๕.๒ ร้อยละ ๗๐ ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 

๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  
ขึ้นไป (7.5 คะแนน) 
 

1.5 ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมผีลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐- ๖๙ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับดี
ขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๕๐- ๕๙ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับดี
ขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๒ จ านวนนักเรียนร้อยละ ๔๐- ๔๙ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับดี
ขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
ดีขึ้นไป (เกรด ๓.๐ ขึ้นไป) 
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องค์ประกอบที่ ๓   การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมินที่ ๖   การปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ 
รอบการประเมินที่ 1/2563   (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563)    ๑๐ คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๖.๑ นักเรียนทุกคนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน 
ความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 

๖.๑ ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ 
(5 คะแนน) 

1.0 ระดับ ๕ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ ๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
 ระดับ ๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
 ระดับ ๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
 ระดับ ๑ ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ลงมา มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป 
 

๖.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อ 
ปลูกฝังคุณธรรมด้านความรบัผดิชอบ
ของนักเรียนอย่างน้อย ๕ กิจกรรม 
ขึ้นไปใน ๑ ปีการศึกษา 
 

๖.๓ จ านวนกิจกรรมที่
สถานศึกษาด าเนนิการ 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียน 
( ๓ คะแนน) 

๐.๖ ระดับ ๕  มีการจัดกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรมใน ๑ ปีการศึกษา 
ระดับ ๔  มีการจัดกิจกรรมด าเนินการ ๔ กิจกรรมใน ๑ ปกีารศึกษา 
ระดับ ๓  มีการจัดกิจกรรมด าเนินการ ๓ กิจกรรมใน ๑ ปกีารศึกษา 
ระดับ ๒  มีการจัดกิจกรรมด าเนินการ ๒ กิจกรรมใน ๑ ปกีารศึกษา 
ระดับ ๑  มีการจัดกิจกรรมด าเนินการ ๑ กิจกรรมใน ๑ ปกีารศึกษา 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๖.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
 ต่อพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน 
ความรับผิดชอบของนักเรียนในระดับ 
มากขึ้นไป 

๖.๔ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนใน
ด้านความรับผิดชอบ 
(2 คะแนน) 

๐.4 ระดับ ๕ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ ๔ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ ๓ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ ๒ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ระดับ ๑ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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องค์ประกอบที่ ๔   การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ประเด็นการประเมินที่ ๗    การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
รอบการประเมินที่  1/2563   (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563)     5  คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๗.๑ เด็กในระดับปฐมวัยมีผล
การประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
ในระดับดีขึ้นไป 

๗.๑ ผลการประเมิน
พัฒนาทั้ง ๔ ด้านของเด็ก
ในระดับปฐมวัย 
 (2 คะแนน) 
 

๐.4 ระดับ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๔ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๒ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ลงมาของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาทั้ง  
๔ ด้าน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๗.๒ เด็กในระดับปฐมวัยมี 
ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้น
ไป 

๗.๒ ผลการประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของเด็ก 
ในระดับปฐมวัย 
(1 คะแนน) 

๐.2 ระดับ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๔ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๒ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีผลการประเมินประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ลงมาของจ านวนเด็กในระดับปฐมวัยมีประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
๗.๓ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
จัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ในระดับปฐมวัยครบทั้ง ๖ 
กิจกรรมในแต่ละวัน 

๗.๓ จ านวนกิจกรรมที่
ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
จัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยในแต่ละวัน 
 (1 คะแนน) 

๐.2 ระดับ ๕ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในระดับปฐมวัยครบทั้ง ๖ กิจกรรมในแต่ละวัน 

ระดับ ๔ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในระดับปฐมวัย ๔ – ๕ กิจกรรมในแต่ละวัน 

ระดับ ๓ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในระดับปฐมวัย ๓ – ๔ กิจกรรมในแต่ละวัน 

ระดับ ๒ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในระดับปฐมวัย ๒  กิจกรรมในแต่ละวัน 

ระดับ ๑ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในระดับปฐมวัย ๑ กิจกรรมในแต่ละวัน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๗.4 ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กในปฐมวัยอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

๗.๕ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อ 
การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กในระดับ
ปฐมวัย  
(๑ คะแนน) 

๐.2 ระดับ ๕ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ ๔ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ ๓ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ ๒ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ระดับ ๑ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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องค์ประกอบที่ ๔   การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ประเด็นการประเมินที่ ๘    การพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
รอบการประเมินที่ 1/2563   (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563)    5 คะแนน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 

๘.๑ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
และการดูแลต่อเนื่อง  
 

๘.๑ จ านวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
และการดูแลต่อเนื่อง  
(3 คะแนน) 

0.6 ระดับ ๕ จ านวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและ 
การดูแลต่อเนื่องเพ่ือให้มีระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)  
ระดับ ๔ จ านวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 80-99 ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
และการดูแลต่อเนื่องเพ่ือให้มีระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)  
ระดับ ๓ จ านวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 70-79 ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
และการดูแลต่อเนื่องเพ่ือให้มีระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)  
ระดับ จ านวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 60-69 ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและ
การดูแลต่อเนื่องเพ่ือให้มีระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)  
ระดับ ๑ จ านวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและ 
การดูแลไม่ต่อเนื่องเพ่ือให้มีระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)  

๘.2 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
(IQ) ของนักเรียนของ
สถานศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

๘.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) ของ
นักเรียน (2 คะแนน) 
 

๐.4  ระดับ ๕ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ ๔ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ระดับ ๓ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ระดับ ๒ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ระดับ ๑ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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องค์ประกอบที่ 5  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 9  โรงเรียนมีผลงานดีเด่นทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
รอบการประเมินที่ 1/2563  (1 ตุลาคม 1562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ๑๐ คะแนน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
9.1 โรงเรียนมีผลงานดีเด่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

9.๑ ผลงานหรือรางวัล
ของนักเรียน ที่เกี่ยวกับ
การประกวดหรือการ
แข่งขัน 
( 4 คะแนน) 
 
 

0.8 ระดับ ๕ นักเรียนมีผลงานหรือได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันใน
ระดับประเทศหรือ 
สูงกว่า 
ระดับ ๔ นักเรียนมีผลงานหรือได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับภาค
หรือเขตตรวจราชการ 
ระดับ ๓  นักเรียนมีผลงานได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับจังหวัด
หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับ ๒ นักเรียนมีผลงานหรือได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับ
อ าเภอหรือศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
ระดับ ๑  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าน้้าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
 9.2 ผลงานหรือรางวัล

ของผู้บริหารหรือครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
เกี่ยวกับการประกวดหรือ 
การแข่งขัน 
( 3 คะแนน) 

0.6 ระดับ ๕ ผู้บริหารหรือครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานหรือได้รับรางวัลชนะเลิศหรือ
เหรียญทอง 
ในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับประเทศหรือสูงกว่า 
ระดับ ๔ ผู้บริหารครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานหรือได้รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญ
ทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ 
ระดับ ๓ ผู้บริหารครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานหรือได้รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญ
ทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  
ระดับ ๒ ผู้บริหารครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานหรือได้รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญ
ทองในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับอ าเภอหรือศูนย์อ านวยการเครือข่าย  
ระดับ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
 

 9.3 รางวัลหรือผลงาน
ของโรงเรียน  
( 3 คะแนน) 
 
 

0.6 ระดับ ๕ โรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานระดับประเทศหรือสูงกว่า 
ระดับ ๔ โรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานในระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ 
ระดับ ๓ โรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด  
ระดับ ๒ โรงเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานในระดับอ าเภอหรือศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
ระดับ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
 

 

วิธีการค้านวณที่ได้ : คะแนนที่ได ้ =  ระดับคุณภาพที่ได้ x  น้้าหนักคะแนน 
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แนวทางและปฏิทินการตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน 
 

แนวทางและปฏิทินการด าเนินงานตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลตามข้อตกลงการปฏิบัติในการ 

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามจุดเน้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
มีจ านวน 4  คน  ประกอบด้วย 

1.1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ประธาน 

กรรมการ 

1.2 ประธานศูนย์อ านวยการเครือข่าย    รองประธานกรรมการ 

1.3 รองประธานศูนย์อ านวยการเครือข่าย   กรรมการ 

1.4 ผู้บริหารสถานศึกษานอกศูนย์อ านวยการเครือข่าย  กรรมการ 

1.5 ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ 

1.6 เลขานุการศูนย์อ านวยการเครือข่าย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ขั้นตอนการด าเนินการ 

    2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แจ้งวันเวลาให้กับสถานศึกษาที่ 
จะรับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทราบก่อน  1 สัปดาห์ โดยให้สถานศึกษาได้ด าเนินการประเมินตนเอง
ให้เรียบร้อยก่อนวันประเมิน 

    2.2 คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ออกตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา 

และสถานที่ตามท่ีก าหนด โดยตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน สถานศึกษาวันละ 2 โรงเรียน 

    2.3 คณะกรรมการจัดท ารายงานสรุปผลตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และน าส่ง ส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 หลังการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน สิ้นสุดลงภายใน 1 
สัปดาห์ 

3. ปฏิทินการด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสายผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1  การด าเนินงานตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษามี 2 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในช่วง 1 ตุลาคม  
ถึง 30 กันยายน 

รอบท่ี 2 เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในช่วง 1 เมษายน  
ถึง 30 กันยายน 

3.2  ปฏิทินการออกตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
มีดังนี้ 

1) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 จะด าเนินการออกตรวจสอบผลการ 
ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนมีนาคมของแต่ละปี 

2) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ของรอบที่ 2 จะด าเนินการออกตรวจสอบผลการ 
ปฏิบัติงานช่วงเดือนกันยายนของแต่ละปี 
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เอกสารอ้างอิง 
 
 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



๘๒ 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  ครั้งที่  ๑    (  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ ) 
  ครั้งที่  ๒    (  ๑  เมษายน 2562  -  ๓๐  กันยายน 2562) 

..........................................................................  

ชื่อผู้รับการประเมิน                                                      
ต าแหน่ง                วิทยฐานะ                                เงินเดือน..                                 บาท 
สถานศึกษา                                                          สังกัด                                                                   
.  
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน.............................................. วนั ประกอบด้วย 

(๑)  ลาป่วย  ....................................  วัน     (๒)  ลากิจ .................................... วัน 
 

ชื่อผู้ประเมิน ........................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง ............................................................................................... ...............................................................  
 
ค าชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา   
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  1  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา  (100 คะแนน) 
    ตอนที่  1.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 
  ตอนที  1.2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (30 คะแนน) 

ตอนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา  ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (100 คะแนน) 

 ตอนที่ 2.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (30 คะแนน) 
 ตอนที่ 2.2  การพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (40 คะแนน) 
 ตอนที่ 2.3  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (10 คะแนน) 
 ตอนที่ 2.4  การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ)  

(10 คะแนน) 
 ตอนที่ 2.5  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

ตอนที่  ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) 
ตอนที่  1.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
     ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 
     ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ ด้านการก าหนดนโยบาย 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากการจัดระบบ
การประกันคุณภาพ และน าผล
การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ การสร้าง
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

     3.6       3.6  

๒ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
โดยพิจารณาจากการบริหารการ
พัฒนาหลักสูตร การบริหาร
จัดการกระบวนการเรียนรู้  
การจัดระบบและนิเทศ  
การจัดการเรียนรู้ การจัดระบบ
และประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
การเรียนรู ้
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

     4.00       4.00  

๓ ด้านการบริหารจัดการงาน
ทั่วไปของสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงินและ
สินทรัพย์ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหาร
กิจการนักเรียน และจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม ๑6) 

     3.๒0       3.20  

  



๘๔ 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

     ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

     ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

4 ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยพิจารณาจากการวางแผน
และพัฒนาตนเองด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้อ่ืนด้านความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
การเป็นผู้น าในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

     2.40       2.40  

5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
(คะแนนเต็ม 4) 

     0.80       0.80  

คะแนนรวม ๗๐ คะแนน     
 

ตอนที่ 1.2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(๓๐ คะแนน) 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของ 

ผู้บังคับบัญชา 
๑ 
 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้
ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 

๕ 
 

  

๒ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ๕   
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ    
4 การมีจิตส านึกที่ดี  มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือก

ปฏิบัติ 
๕ 
 

  

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕   
6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 5   

คะแนนรวม ๓๐   
 

 
 
 
 



๘๕ 

 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา  ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
รอบการประเมินที่ 2/2562  (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน) 

ตอนที่ 2.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (30 คะแนน) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับการประเมิน ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 การยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

              

 ๑.๑ ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

     ๐.5       0.5  

๑.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนเพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

     ๐.5       0.5  

๑.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

     ๐.5       0.5  

๑.๔ ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินเพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O –NET)                                      
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

     ๑.๐       1.0  

 ๑.๕ ระดับความส าเร็จใน
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการยกระดบัผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)   

     ๐.5       0.5  

รวม 3.0  รวม 3.0  



๘๖ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับการประเมิน ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 การยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

              

๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) สูงกว่าระดับประเทศ 

     ๑.0       ๑.0  

 ๒.๒ คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) จ าแนกตาม
ช่วงคะแนน  

     ๑.๐       ๑.๐  

 ๒.๓ ผลการเรยีงล าดบัของ
การทดสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ (NT) ราย
โรงเรียน  

     ๐.5       ๐.5  

 ๒.๔ คะแนนเฉลี่ยนรายด้าน
ของการทดสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ (NT)  
 

     0.5       0.5  

รวม 3  รวม 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

ตอนที่  2.2 การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน (40 คะแนน) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ที่ได ้

ระดับการประเมิน ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน 

              

 ๓.๑ ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

     1.0       1.0  

๓.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพ่ือ
พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้
ของนักเรียน  

     0.5       0.5  

๓.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรม 
ส าหรับการพัฒนาการอ่าน
ออก-เขียนได้ของนักเรียน 

     0.5       0.5  

๓.๔ ระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาการ
อ่านออก-เขียนได้ของ
นักเรียน  

     0.5       0.5  

 ๓.๕ ระดับความส าเร็จใน
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา การ
อ่านออก-เขียนได้ของ
นักเรียน  

     0.5       0.5  

รวม 3.0  รวม 3.0  
4 การพัฒนาความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

              

 ๔.๑ ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์  
และการจัดระบบข้อมลู
สารสนเทศ  

     0.4       0.4  

 ๔.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียน 

     0.2       0.2  

 

 

 



๘๘ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนกั 
คะแนน

ที่ได ้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 ๔.๓ ประสิทธิภาพของการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียน  

     0.4       0.4  

 ๔.๔ ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียน 

     0.6       0.6  

๔.๕ ระดับความส าเร็จใน
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียน  

     0.4       0.4  

รวม 2  รวม 2  

5 การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดค านวณ 

              

 ๕.๑ ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์  
และการจัดระบบข้อมลู
สารสนเทศ  

     0.5       0.5  

 ๕.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ความสามารถดา้นการคดิ
ค านวณของนักเรียน  

     0.5       0.5  

 ๕.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
การพัฒนาความสามารถ
ด้านการคดิค านวณของ
นักเรียน  

     0.5       0.5  

 ๕.๔ ระดับความส าเร็จใน
ด้านการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการคดิค านวณ          
 

     1.0       1.0  



๘๙ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนกั 
คะแนน

ที่ได ้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๕.๕ ระดับความส าเร็จใน
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ความสามารถดา้นการคดิ
ค านวณของนักเรียน 

     0.5       0.5  

รวม 3  รวม 3  
 

ตอนที่ 2.3 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (10 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6 การปลกูฝังคุณธรรมด้าน

ความรับผิดชอบ 
              

๖.๑ ระดับความส าเร็จในการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ  

     0.4       0.4  

๖.๒ ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนเพือ่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน  

     0.2       0.2  

๖.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียน  

     0.4       0.4  

๖.๔ ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน 

     0.6       0.6  

๖.๕ ระดับความส าเร็จในการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน  

     0.4       0.4  

รวม 2  รวม 2  

 

 

 

 



๙๐ 

 

ตอนที่ 2.4 การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) (10 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7 การจัดประสบการณ์

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
              

๗.๑ ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

     0.2       0.2  

๗.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการจดั
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

     0.1       0.1  

๗.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรมหรือ
แนวคิดส าหรับเด็กในระดับ
ปฐมวัย  

     0.2       0.2  

๗.๔ ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ  

     0.3       0.3  

๗.๕ ประสิทธิภาพในการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  

     0.2       0.2  

รวม 1  รวม 1  

8 การพัฒนาความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) 

              

๘.๑ ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

     0.2       0.2  

๘.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา ความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ของนักเรียน  

     0.1       0.1  

๘.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมหรือ พัฒนา ความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ของนักเรียน  

     0.2       0.2  

๘.๔ ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ  

     0.3       0.3  



๙๑ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๘.๕ ระดับความส าเร็จใน
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  

     0.2       0.2  

รวม 1  รวม 1  

 

ตอนที่ 2.5 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 

ระดับการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนท่ี
ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 โรงเรียนมีผลงานดีเด่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา  

              

9.๑ รางวัลของนักเรียน ที่
เกี่ยวกับการประกวดหรือ
การแข่งขัน 

     0.8       0.8  

9.2 รางวัลของผู้บรหิาร
หรือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีเกี่ยวกับการ
ประกวดหรือการแข่งขัน 

     0.6       0.6  

9.3 รางวัลหรือผลงานของ
โรงเรียน  

     0.6       0.6  

รวม 2.0  รวม 2.0  

รวมคะแนน 20   20  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

รอบการประเมินที่ 1/2563  (๑ ตุลาคม ถึง ๓1 มีนาคม) 10๐ คะแนน 

ตอนที่ 2.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (30 คะแนน) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนกั 
คะแนน

ที่ได ้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 การยกระดับผลการ

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) 

              

 ๑.๑ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

     1.5       1.5  

๑.๒ ผลการเรยีงล าดบั
คะแนนเฉลีย่การทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
รายโรงเรียนของช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๓ 

     0.5       0.5  

๑.๓ คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) จ าแนก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้
ของแต่ละโรงเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
หรือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
หรือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

     0.6       0.6  

๑.๔ คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)จ าแนกตามช่วง
คะแนน  

     0.4       0.4  

รวม 3.0  รวม 3.0  
 

 

 

 

 



๙๓ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนกั 
คะแนน

ที่ได ้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 การยกระดับผลการสอบวัด

ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ(NT) 

              

๒.๑ ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

     1.0       1.0  

๒.๒ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผน  

     0.5       0.5  

๒.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ (NT)   

     0.5       0.5  

๒.๔ ระดับความส าเร็จใน
ด้านการส่งเสริมสนบัสนุน
การด าเนินการเพื่อเพื่อ
ยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ (NT)  

     0.5       0.5  

๒.๕ ระดับความส าเร็จใน
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ
เพื่อยกระดับผลการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ (NT)  

     0.5       0.5  

รวม 3.0  รวม 3.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

ตอนที่  2.2 การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (40 คะแนน) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3. การพัฒนาการอ่านออก

เขียนได้ของนักเรียน 
              

๓.๑ ผลการประเมินความ 
สามารถด้านการอ่านของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ 

     1.0       1.0  

๓.๒ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

     1.0       1.0  

๓.๓ ผลการประเมินการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียนของนักเรียนในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓  

     1.0       1.0  

รวม 3  รวม 3  
4 การพัฒนาความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียน 

              

๔.๑ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ของ
นักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
๖ หรือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

     1.0       1.0  

๔.๒ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ ขึ้นไป  

     1.0       1.0  

รวม 2  รวม 2  

5 การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดค านวณของ
นักเรียน 

              

๕.๑ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

     1.5       1.5  



๙๕ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๕.๒ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑ ขึ้นไป  

     1.5       1.5  

รวม 3.0   3.0  
 

ตอนที่ 2.3 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (10 คะแนน) 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6 การปลูกฝังคุณธรรม

ด้านความรับผิดชอบ 

              

๖.๑ ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรบัผิดชอบ 

     1.0       1.0  

๖.2 จ านวนกิจกรรมท่ี
สถานศึกษาด าเนินการเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียน 

     0.6       0.6  

๖.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อ
พฤติกรรมของนักเรยีนใน
ด้านความรบัผิดชอบ 

     0.4       0.4  

รวม 2  รวม 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

ตอนที่ 2.4 การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) (10 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน

ท่ีได้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7 การจัดประสบการณก์าร

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
              

๗.๑ ผลการประเมินพัฒนา
ทั้ง ๔ ด้านของเด็กในระดับ
ปฐมวัย 

     0.4       0.4  

๗.๒ ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของเด็กในระดับปฐมวยั 

     0.2       0.2  

๗.๓ จ านวนกิจกรรมท่ี
ครูผูส้อนในระดบัปฐมวัยจดั
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในแต่ละวัน 

     0.2       0.2  

๗.4 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจดั
ประสบการณ์ส าหรับเด็กใน
ระดับปฐมวัย 

     0.2       0.2  

รวม 1   1  

8 การพัฒนาความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) 

              

๘.๑ จ านวนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ไดร้ับ
การกระตุ้นพัฒนาการและ
การดูแลต่อเนื่อง  

     0.6       0.6  

๘.2 ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความ 
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ของนักเรียน 

     0.4       0.4  

รวม 1  รวม 1  

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

ตอนที่ 2.5 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 
ระดับการประเมิน ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ท่ีได้ 

ระดับการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 โรงเรียนมีผลงานดีเด่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา  

              

9.๑ รางวัลของนักเรียน  
ที่เกี่ยวกับการประกวดหรือ
การแข่งขัน 

     0.8       0.8  

9.2 รางวัลของผู้บรหิาร
หรือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีเกี่ยวกับการ
ประกวดหรือการแข่งขัน 

     0.6       0.6  

9.3 รางวัลหรือผลงานของ
โรงเรียน 

     0.6       0.6  

รวม 2   10  

รวมค่าน้ าหนักและคะแนนเต็มทั้งหมด 20   100  
 

ตอนที่  ๓  การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    ตอนที่  1.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    ตอนที่ ๒.2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 
๗๐ 
30 

 

คะแนนรวมตอนที่ 1 ๑๐๐  
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
    ตอนที่ 2.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ตอนที่ 2.2  การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
    ตอนที่ 2.3  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
    ตอนที่ 2.4  การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) 
    ตอนที่ 2.5  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา   

 
 
 

30 
40 
10 
10 

 
10 

 

คะแนนรวมตอนที่ 2 ๑๐๐  
คะแนนรวมตอนที่ 1 + ตอนที่  2 200  

คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 



๙๘ 

 

ตอนที่ ๔  ผลการประเมิน           
 ๔.๑  ผลการประเมินตนเอง       
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง 
      

(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน   
             (……………………………………….)     
     ต าแหน่ง……………….……………………….     
   วันที่  ............................................... 

 ๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา      
 ๔.๒.๑  ผลการประเมิน มี ๕  ระดับ  ดังนี้       
    ดีเด่น  ( ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป )      
    ดีมาก  ( ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ )       
    ดี  ( ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ )       
    พอใช้  ( ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ )   
    ปรับปรุง  ( ร้อยละ ๕๙.๙๙  ลงมา )  
    
 
  ๔.๒.๒  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
................................................................................ ...................................................................................................... 
..................................................................................................................... ................................................................. 
........................................................................................... ...........................................................................................   

 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
          (……………………………………….)    

   ต าแหน่ง……………….……………………….    
      วันที่  ............................................... 

 

  
  



๙๙ 

 

ตอนที่  ๕  การรับทราบผลการประเมิน  

 ผู้รับการประเมิน 
   ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 

                                                                                                   
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับการประเมิน  

  (……………………………………….)    
     ต าแหน่ง……………….……………………….    
   วันที่  ............................................... 

 
ผู้ประเมิน 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................................ แล้ว 
       แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (......................................................)  
        ต าแหน่ง : ..................................................................... 
                    วันที่  ............................................... 
                                                            ลงชื่อ : .......................................................... พยาน 
                       (......................................................)  
               ต าแหน่ง : .....................................................................
           วันที่  ............................................... 

 ส าหรับการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ    
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

คณะกรรมการ 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้ 
       .................................................................................................... ....................................................... 
       ............................................................................................................................. ............................. 
 
                               ลงชื่อ : .................................................ประธานกรรมการ   
                          (……………………………………….)                                         
                               วันที่ : ................................................................ 
 
ลงชื่อ :  ……………………………………………. กรรมการ    ลงชื่อ :  …………………………………………..กรรมการ 
                 (……………………………………….)                (……………………………………….)      
       วันที่  ...............................................                        วันที่  ............................................... 
 

 



๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ผู้บังคับบัญชา 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
       ............................................................................................................................. .............................. 
       ...................................................................................... .................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
                  (………………………………….)  

          ต าแหน่ง………………………………………………… 
                              วันที ่ ............................................... 

 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
       ............................................................................................................................. .............................. 
       ...................................................................................... .................................................................... 
 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (......................................................)  
             วันที่ : ........................................................... 
 


