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ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสามารถในการอ่านเขียนการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 ความสามารถทางการอ่านการเขียนภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย 
(15 คะแนน)  

 1.1 กระบวนการด าเนินงาน (10 คะแนน)  
 1) ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู 2  

2) ส่งเสริมสนับสนุนการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 2  
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าส่ือหรือนวัตกรรม 2  
4) มีการวางแผนนิเทศและติดตาม 2  
5) การสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 2  

 1.2 ผลการด าเนินงาน (5 คะแนน)  
 ระดับประถมศึกษา   

มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ข้ึนไป 5  
มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.00–4.99 4  
มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.00–3.99 3  
มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.00–2.99 2  
มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียน เพิ่มข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 2.00 1  
ไม่มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียนเพิ่มข้ึน 0  

 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (10 คะแนน)  
 2.1 กระบวนการด าเนินงาน (7 คะแนน)  

1) การมีส่วนร่วมจากการท าแผนหลายภาคส่วน 1  
2) การมีแผนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องชัดเจน 1  
3) การด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 1  
4) การก ากับติดตาม ตรวจสอบ 1  
5) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 1  
6) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 1  
7) การเผยแพร่ผลงาน/รางวัล 1  

 2.2 ผลการด าเนินงาน (3 คะแนน)  
มีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องและมีผู้น าไปประยุกต์ใช้หรือได้รางวัลสูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ีหรือรางวัลระดับจังหวัด 3 

 

มีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องแต่ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้น าไปประยุกต์ใช้ หรือ
ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีฯหรือรางวัลระดับจังหวัด 2 

 

มีผลงานการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา
หรือกลุ่มสถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต 1 

 



๒ 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 :  ผลการเรียนรู้เฉล่ีย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (10 คะแนน)  
 3.1 กระบวนการด าเนินงาน (7 คะแนน)  

1) จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 1 

 

2) จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 1 

 

3) พัฒนาครูด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการ 1 

 

4) พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการ 1 

 

5) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 1  
6) จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน

ด้วยวิธีและรูปแบบท่ีหลากหลาย 1 
 

7) จัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเทินและรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 1 

 

 3.2 ผลการด าเนินงาน (3 คะแนน)  
มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80–100 3  
มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70–79 2  
มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 62–69 1  

 
ตัวชี้วัดที่ 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม  
                  มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชา

สังคม มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
(10 คะแนน)  

 4.1 กระบวนการด าเนินงาน (8 คะแนน)  
 4.1.1 การบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ (4 คะแนน)  

1) มีแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผน 2  
2) บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อสถานศึกษา 2 
 

 4.1.2 การบริหารการเงินและพัสดุ (2 คะแนน)  
1) รายงานทางการเงินของสถานศึกษา 1  
2) การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 1  

  4.1.3 การด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศกึษา (2 คะแนน)  
 การด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ๒  

 
 



๓ 

 

 
ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 4.2 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (2 คะแนน)  
 1) มกีารระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อ

ประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนเพิ่มข้ึน 

1  

2) มกีารระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา 

1  

 
ตัวชี้วัดที่ 5 :  การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ (5 คะแนน)  
 5.1 กระบวนการด าเนินงาน (3 คะแนน)  
 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความ
ต้องการจ าเป็น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตามประเมินผลผลการพัฒนาและน า
ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 3 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความ
ต้องการจ าเป็น มีการติดตามประเมินผลการพัฒนา 2 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายมีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา 1 

 

 5.2 ผลการด าเนินงาน (2 คะแนน)  
 ครูและบุคลากรฯได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตั้งแต่ร้อยละ 90 -100 2  

ครูและบุคลากรฯได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตั้งแต่ร้อยละ 80 -89 1  
ครูและบุคลากรฯได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพต่ ากว่าร้อยละ 80 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 6 :  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
6 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (5 คะแนน)  
 6.1 กระบวนการด าเนินงาน (3 คะแนน)  
 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัยด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม ก ากับ การ
ปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีการสรุป
รายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนั บสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัยด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม ก ากับ การ
ปฏิบัติงาน 2 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย 1 

 

ไม่มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 

 

 6.2 ผลการด าเนินงาน (2 คะแนน)  
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกร้องเรียนหรือ

ถูกร้องเรียนแต่มีการตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีมูลความผิดคิดเป็นเรื่องร้องเรียน
ร้อยละ 0 2 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกร้องเรียน และ
พบว่ามีมูลความผิด จ านวน 1 – 2 ครั้ง คิดเป็นเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 20 – 40 1 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกร้องเรียน และ
พบว่ามีมูลความผิด จ านวน 3 – 5 ครั้ง คิดเป็นเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 60 – 
100 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 :  การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน (10 คะแนน)  
 7.1 กระบวนการด าเนินงาน (5 คะแนน)  
 สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้น าใน
การท างานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพด้วยความเต็มใจอย่างดี และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 5 

 

สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้น าใน
การท างานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 4 

 

สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้น าใน
การท างานเชิงรุกร่วมกับชุมชน 3 

 

สถานศึกษา มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนแต่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาขาดความเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับชุมชนและไม่มีการประชุม
วางแผนโครงการ หรือกิจกรรม 2 

 

สถานศึกษา มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเป็นบางครั้ง และ
มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานค่อนข้างน้อย 1 

 

 7.2 ผลการด าเนินงาน (5 คะแนน)  
 สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการ/กจิกรรมร่วมกัน จ านวน 15 ครั้ง 

ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 5 
 

สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการ/กจิกรรมร่วมกัน จ านวน 12 - 
14 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 80 4 

 

สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการ/กจิกรรมร่วมกัน จ านวน 9 - 11 
ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 60 3 

 

สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการ/กจิกรรมร่วมกัน จ านวน 7 - 9 
ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 40 2 

 

สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการ/กจิกรรมร่วมกัน น้อยกว่า 6 ครั้ง   
คิดเป็นร้อยละ 20 1 

 

 
 
 
 
 



๖ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 8 :  อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
8 อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน (10 คะแนน)  
 8.1 กระบวนการด าเนินงาน (5 คะแนน)  
 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนการรับนักเรียน โดยมี

ข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง ท างาน
เชิงรุก ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ติดตามประเมินผลและรายงานการรับ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 5 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนการรับนักเรียน โดยมี
ข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง ท างาน
เชิงรุก ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ติดตามประเมินผล 4 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนการรับนักเรียน โดยมี
ข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง 3 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนการรับนักเรียน โดยมี
ข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามแผน 2 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนการรับนักเรียน แต่ขาด
ข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน และไม่มีการปฏิบัติตามแผน 1 

 

 8.2 ผลการด าเนินงาน (5 คะแนน)  
 นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน ร้อยละ 

100 5 
 

นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน ร้อยละ 
95 – 99 4 

 

นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน ร้อยละ 
90 – 94 3 

 

นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน ร้อยละ 
85 – 89 2 

 

นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 : อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน 
ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
9 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน (10 คะแนน)  
 9.1 กระบวนการด าเนินงาน (5 คะแนน)  
 มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มีคณะกรรมการ

ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่าง
หลากหลาย มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 5 

 

มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
มีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่างหลากหลาย มีการ
สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ 4 

 

มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่าง
หลากหลาย แต่ไม่มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3 

 

มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ 2 

 

มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มีคณะกรรมการด าเนินงาน
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และไม่มีมีการวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 1 

 

 9.2 กระบวนการด าเนินงาน (5 คะแนน)  
 สถานศึกษาก ากับดูแลนักเรียนระหว่างเรียน ท าให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันหรือ

มีนักเรียนออกกลางคัน แต่สถานศึกษามีระบบติดตามให้เข้าเรียน และนักเรียนท่ี
จบช้ัน ป.6 ได้เข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1 ร้อยละ 100 5 

 

สถานศึกษาก ากับดูแลนักเรียนระหว่างเรียน ท าให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันหรือ
มีนักเรียนออกกลางคัน แต่สถานศึกษามีระบบติดตามให้เข้าเรียน และนักเรียนท่ี
จบช้ัน ป.6 ได้เข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1 ร้อยละ 98 – 99 4 

 

สถานศึกษาก ากับดูแลนักเรียนระหว่างเรียน ท าให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันหรือ
มีนักเรียนออกกลางคัน แต่สถานศึกษามีระบบติดตามให้เข้าเรียน และนักเรียนท่ี
จบช้ัน ป.6 ได้เข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1 ร้อยละ 96 -97 3 

 

สถานศึกษาก ากับดูแลนักเรียนระหว่างเรียน ท าให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันหรือ
มีนักเรียนออกกลางคัน แต่สถานศึกษามีระบบติดตามให้เข้าเรียน และนักเรียนท่ี
จบช้ัน ป.6 ได้เข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1 ร้อยละ 94 – 95 2 

 

สถานศึกษาก ากับดูแลนักเรียนระหว่างเรียน ท าให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันหรือ
มีนักเรียนออกกลางคัน แต่สถานศึกษามีระบบติดตามให้เข้าเรียน และนักเรียนท่ี
จบชั้น ป.6 ได้เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 น้อยกว่าร้อยละ 94  1 

 

 



๘ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 :  ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
10 ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(15 คะแนน)  

 1) การวางแผนและกระบวนการท างานมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที ่

(5 คะแนน)  

ระดับมากท่ีสุด 5  
ระดับมาก 4  
ระดับปานกลาง 3  
ระดับน้อย 2  
ระดับน้อยที่สุด 1  

 2) มีผลงานที่แสดงให้เห็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะผู้น า (5 คะแนน)  
ระดับมากท่ีสุด 5  
ระดับมาก 4  
ระดับปานกลาง 3  
ระดับน้อย 2  
ระดับน้อยที่สุด 1  

 3) ประโยชน์ของผลการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

(5 คะแนน)  

ระดับมากท่ีสุด 5  
ระดับมาก 4  
ระดับปานกลาง 3  
ระดับน้อย 2  
ระดับน้อยที่สุด 1  

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ได้คะแนนร้อยละ ...........................ระดับ………………….. 
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป  : ระดับดีมาก      ร้อยละ 70-79  : ระดับดี         

 ร้อยละ 60-69  : ระดับปานกลาง    ร้อยละ 50-59  : ระดับพอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 : ระดับปรับปรุง) 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา คร้ังที่................. 

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

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

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

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

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

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

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

พิจารณาแล้วเห็นสมควร 
  ผ่านการประเมิน 
  ไม่ผ่านการประเมิน  เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

   (ลงช่ือ) ................................................................. 
         (........................................................) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา............................................................................. 
           ............./............................/..................... 

 
 

   (ลงช่ือ) ................................................................. 
         (..............................................................) 

       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ............./............................/..................... 

 

(ลงช่ือ) ................................................................. 
         (.............................................................) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................................................................. 
            ............./............................/..................... 

 
 


