
 
 
 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 

ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป ี

ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561   

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
................................... 

1. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน 
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลง            
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยมีการก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน  ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยสรุป ดังนี้ 
    1) ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  (15 คะแนน) 
            - กระบวนการพัฒนา                                   10 คะแนน 
           - เปรียบเทียบผลการศึกษา                                   5 คะแนน 
 2) ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา         (10 คะแนน) 
  - กระบวนการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ                       7 คะแนน 
  - ผลงานหรือรางวัลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ                       3 คะแนน 
 3) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้                                           (10 คะแนน) 
  - กระบวนการพัฒนา                                     7 คะแนน 
  - ผลการทดสอบ                                     3 คะแนน 
 4) การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือข่าย                                    
             หรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา                             (10 คะแนน) 
            - การบริหารงบประมาณ                                     8 คะแนน 
            - การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา                                 2 คะแนน 
       (งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน) 
 5) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ                           (5 คะแนน) 
  - ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ              5 คะแนน 
 6) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                   (5 คะแนน) 
  - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา             5 คะแนน 
 7) การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน                             (10 คะแนน) 
  - ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน            10 คะแนน 
 8) อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน         (10 คะแนน) 
  - ร้อยละของนักเรียนเข้าเรียน ป.1 และเข้าเรียน ม.1            10 คะแนน 
 9) อัตราศึกษาต่อของนักเรียน (10 คะแนน) 
  - ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ ป.6 เข้าเรียนต่อ ม.1             10 คะแนน 
     และร้อยละของนักเรียนท่ีจบ ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า 
 

 10) ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                              (15 คะแนน) 
       และหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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  - การวางแผนและกระบวนการท างานมีความเหมาะสม                        5 คะแนน 
   และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  - การมีผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะผู้น า     5 คะแนน 
  - ประโยชน์ของผลงานท่ีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา                    5 คะแนน 
2. เกณฑ์การตัดสิน 
      2.1 ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการ
ประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี แล้วน าคะแนนของคณะกรรมการท้ัง 3 คน มา
เฉล่ียเป็นผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
  - ต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับปรับปรุง 
  - ร้อยละ 50 – 59   ระดับพอใช้ 
  - ร้อยละ 60 – 69   ระดับปานกลาง 
  - ร้อยละ 70 – 79   ระดับดี 
  - ร้อยละ 80 ข้ึนไป   ระดับดีมาก 
    2.2 การประเมินแต่ละครั้งต้องได้รับผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการ
ประเมิน กรณีผลการประเมินในครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินด าเนินการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมิน  
  ผลการประเมินท้ัง 2 ครั้ง ให้น าผลการประเมินโดยรวมท้ัง 2 ครั้ง มาเฉล่ียแล้วเทียบกับเกณฑ์
การตัดสินตามข้อ 2.1 
 

3. คณะกรรมการประเมิน 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน               
ในหน้าท่ี ชุดละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่เกิน 5 คน 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ก าหนดนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแต่ละแห่ง แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือพี่เล้ียงในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา
ในช่วงระยะเวลา 1  ปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. วิธีการประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ท่ีได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มต้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน 
  หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ ผู้ประเมินแจ้งผ ล                   
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและประปรุงการปฏิบัติงานหน้าท่ี และเมื่อครบ                     
6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งท่ี 2 แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมท้ัง 2 ครั้ง 
ผ่านเกณฑ์ ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หากผลการประเมิน
รวมท้ัง 2 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จะด าเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับ
เงินเดือนในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ. 2551 ท้ังนี้ ผลการประเมินเป็นประการใดให้ถือเป็นอันส้ินสุด 

      ……………………………………… 


