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ค าน า 
 

  ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยจะน าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบต่างๆ ซึ่งจะด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง 
ตามปีงบประมาณ ซึ่งครั้งที่ 1 ประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป และครั้งที่ 2 
ประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท าคู่มือการประเมิน       
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทาง    
ในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
คะแนนเต็ม 70 คะแนน ของข้าราชการสายงานดังกล่าว เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ        
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าตอบแทนพิเศษ 
 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 
รายการประเมิน จุดเน้น 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
รูปแบบ/วิธีการประเมิน 

1. ด้านการก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. ประเมินจากรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในระบบ 
School & Area Supervision Report (SASR Online) 
2. จากการประเมิน ติดตามตรวจสอบสภาพจริง ของศึกษานิเทศก์     
ที่ดูแลกลุ่มโรงเรียน (Area Based) 

2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

- การอ่านออกเขียนได้ 
- การทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- การนิเทศภายใน 

- ประเมินจากผลการประเมินจากระบบ e-MES 
- ประเมินจากผลการทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ประเมินจากรายงานการด าเนินงานนิเทศภายใน ในระบบ School   
& Area Supervision Report (SASR Online) 

3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของ
สถานศึกษา 
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 

- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัย 
 

- สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

1. ประเมินจากเอกสารผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย 
2. ประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา (เชิงประจักษ์) 

1. ประเมินจากเอกสารผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 
2. ประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา (เชิงประจักษ์) 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

- กิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 

- ประเมินจากหลักฐานที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
- ประเมินจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
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รายการประเมิน จุดเน้น 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

รูปแบบ/วิธีการประเมิน 

5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
(คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

- หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ - ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ หนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560     
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา        
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ  
การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

(1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
(3) การให้รางวัลจูงใจ  
(4) การให้ออกจากราชการ  
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณดังนี้  
ครั้งที ่1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป     
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 

5. องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้  
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 

ดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ดีมาก ร้อยละ 80.00– 89.99 
ดี ร้อยละ 70.00– 79.99 
พอใช้ ร้อยละ 60.00– 69.99 
ปรับปรุง ร้อยละ 59.99 ลงมา 

 6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
7. ให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 

ทั้งนี ้ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ 

ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน  

การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน  
3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยประเมินจากเอกสาร  

หลักฐานที่มีอยู่จริง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา  
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4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้  
5) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน 

เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 9. ให้ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ด าเนินการ 
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ 3  

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการ
จัดเก็บไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

10. การน าผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ และ
การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ ให้หน่วยงานที่จะน าผลการประเมินไปใช้ ก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  

11. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน, การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงานในหน้าที่, 

การให้ออกจากราชการ, การให้รางวัลจูงใจ  
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนา

งานในหน้าที่ 

3. รายการประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 18 
2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 20 
3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 16 
4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 12 
5 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 4 
 คะแนนรวม 70 
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 ตอนที่ 2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน 
ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่น 

ใช้อ านาจและหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
5 

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 5 
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 5 
4 การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 5 
5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 
6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 5 
 คะแนนรวม 30 

 
 

4. ระดับผลการประเมิน 
ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 

ดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ดีมาก ร้อยละ 80.00– 89.99 
ดี ร้อยละ70.00 – 79.99 
พอใช้ ร้อยละ 60.00– 69.99 
ปรับปรุง ร้อยละ 59.99 ลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

5. ขั้นตอนการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผอ.สพท.ในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผล 

การปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการสายงานบริหารสถานศกึษาในฐานะผู้รับการประเมิน 
ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด แล้วเสนอต่อ ผอ.สพท. 

สพท.ก าหนดจดุเน้นของ สพท. แล้วน ามาใช้เป็นข้อตกลงการปฏิบตังิาน

ร่วมกันระหว่าง ผอ.สพท. และข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษา 

 

สพท.ประกาศรายชื่อข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษา        

ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดเีด่นและดีมาก 

ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

ผอ.สพท.แจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็น 
ให้ข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษาทราบ 



 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สายงานบริหารสถานศึกษา     
- หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
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บันทึกข้อตกลงการปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

     สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
-------------------------------------- 

1. ข้อตกลงระหว่าง 
นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์    ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
ผู้รับข้อตกลง 

และ 
           .....................................    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน..........................................    ผู้ท าข้อตกลง 

2. ข้อตกลงนี้วิเคราะห์จากภารกิจที่ผู้ท าข้อตกลงได้รับมอบหมายมิใช่สัญญา และใช้ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

3. รายละเอียดของข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะต้องด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ได้แก่    
  3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประเมินจากจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
        1. การอ่านออก-เขียนได้      
        2. การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ  (นักเรียนชั้น ป.6)  
        3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        4. การนิเทศการศึกษา    
        5. การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและความปลอดภัย 
        6. การจัดสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        7. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วย PLC และ ID Plan 
        8. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ 
  3.2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

4. ข้าพเจ้า นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ..............................................................  
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อตกลงตามข้อ 3 และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติราชการของ ................................................... ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า .......................................................... ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................                                       
ได้ท าความเข้าใจข้อตกลง ตามข้อ 3 แล้ว ขอตกลงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัด  
แต่ละตัวในระดับสูงสุด 
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6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลงได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 

               .....................................ผู้ท าข้อตกลง        ..........................................ผูร้ับข้อตกลง       
               (....................................)         (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์)    

           ผอ.โรงเรียน........................................              ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    
                วันที่  ...........................................                       วันที่  ...........................................                                  
           
 
                                                                      .............................................พยาน                   
                                                                           (...........................................)                        
                                                                            รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จุดเน้น 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านการก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(150 คะแนน) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

- การอ่านออก-เขียนได้ (100 คะแนน)  
- การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ /ระดับชาติ 
  (100 คะแนน) 
- การนิเทศภายใน (100 คะแนน) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ด้านการบริหารจัดงานทั่วไปของ
สถานศึกษา 
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 

- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ความปลอดภัย(100 คะแนน) 
- สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
(100 คะแนน) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

- กิจกรรมพัฒนาด้วยกระบวนการ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
(คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

- หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ (100 
คะแนน) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 
- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 
 

 
 

 
1. ประเด็นการประเมิน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. ผลงาน/เอกสารหลักฐาน 

2.1 รายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในระบบ School & Area Supervision Report 
(SASR Online) 

2.2 การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามสภาพจริง (เชิงประจักษ์) จากศึกษานิเทศก์ Area Based (ใช้เครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563) 
3. วิธีการประเมิน รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

3.1 จากการประเมินรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในระบบ School & Area 
Supervision Report (SASR Online) โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามฯ, ศึกษานิเทศก์กลุ่ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการคัดเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
(จ านวน 100 คะแนน)  

3.2 จากศึกษานิเทศก์ที่ดูแลกลุ่มโรงเรียน (Area Based) ประเมิน ติดตามตรวจสอบตามสภาพจริง    
(เชิงประจักษ์) จากเครื่องมือประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (จ านวน 50 คะแนน) 

3.3 คณะกรรมการแต่ละชุดส่งผลการประเมินให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานสรุปรวบรวมคะแนน 
4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนประเมินด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา เท่ากับ คะแนนการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

น าคะแนนการประเมิน เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน ก.ค.ศ.  ดังนี้ 
คะแนนประเมิน 

ด้านการก าหนดนโยบาย 
การบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

 
ระดับประเมิน 

 
ค่าน้ าหนัก 

 
คะแนนที่ได้ 

80.00 – 100 5 3.60 18.00 
60.00 – 79.99 4 3.60 14.40 
40.00 – 59.99 3 3.60 10.80 
20.00 – 39.99 2 3.60 7.20 
0.00 – 19.99 1 3.60 3.60 
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6. เครื่องมือประเมิน 
6.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) รอบท่ี 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564    

     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
กรอบการให้คะแนน ภาคเรียนที่ 2 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม – 30 มีนาคม)  

การด าเนินการ เอกสารน าเข้าระบบทันเวลา ระดับคุณภาพ คะแนนรวม 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6 20 26 
2.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

21 30 51 

3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3 20 23 
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
5. ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

   

6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง    
รวมคะแนนทั้งหมด 30 70 100 

กรอบการให้คะแนน (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
การด าเนินการ เอกสารน าเข้าระบบทันเวลา ระดับคุณภาพ คะแนนรวม 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 10 14 
2.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

14 10 24 

3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3 20 23 
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 3 10 13 
5. ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

3 10 13 

6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 3 10 13 
รวมคะแนนทั้งหมด 30 70 100 
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1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทันเวลาที่ก าหนด 
(6 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ  (20 คะแนน) 

1.1 ประกาศใช้
มาตรฐานและเป้าหมาย
การด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1.ประกาศมาตรฐานของ
สถานศึกษา (ปฐมวัย, 
ขั้นพ้ืนฐาน) 

3 คะแนน 5  ประกาศใช้มาตรฐานและเป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 
4 ประกาศใช้มาตรฐานและเป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
3  ประกาศใช้มาตรฐานและเป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาจัดการศึกษา 
2  ประกาศใช้มาตรฐานและเป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาไม่ครอบคลุม
ทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาจัดการศึกษา 
1  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแต่ไม่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา 
0  ไม่มีการน าเข้าเอกสารในระบบหรือน าเข้าเอกสารหลังจากท่ีก าหนด 

2.ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ ของมาตรฐาน
และประเด็นพิจารณา
(ปฐมวัย,ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
3 คะแนน 

 

 6 คะแนน 
 ระดับคุณภาพที่ได้ × 20  

 5   
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2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทันเวลาที่ก าหนด 
(21 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ  (30 คะแนน) 

2.1 ออกแบบระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาฯ 

1. ค าสั่งมอบหมายภาระงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา  

3 คะแนน 1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของ
สถานศึกษา (SWOT Analysis) 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ/ กิจกรรมได้
สอดคล้องกัน 
5. ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินการปฎิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน 
6. การประมาณงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรม ถูกต้อง เหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน 
5 มีครบทั้ง 6 ช้อ 
4 มี 4-5 ข้อ 
3 มี 3 ข้อ 
2 มี 2 ข้อ 
1 มี 1 ข้อ 
0  ไม่มีการน าเข้าเอกสารในระบบหรือน าเข้าเอกสารหลังจากท่ีก าหนด 

2.คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงาน               
ของสถานศึกษา 

3 คะแนน 

2.2 จัดท า/ปรับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาฯ 

3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

3 คะแนน 

2.3 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีฯ 

4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 3 คะแนน 

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ              3 คะแนน 

6.ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท า 
โครงการ     

3 คะแนน 

2.4 มีปฏิทินขับเคลื่อนคุณภาพ
ตามแผนงาน/โครงการในรอบปีฯ 

7.ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ 

3 คะแนน 

 21 คะแนน 
 ระดับคุณภาพที่ได้ × 30  

 5   
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3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทันเวลาที่ก าหนด 
(3 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ  (20 คะแนน) 

น าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่
การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมของ
โครงการที่ก าหนด 

รายงานผล
ความก้าวหน้า   
ของการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
(ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงวันที่ 1 ต.ค. 63 
– 31 มี.ค. 64) 
 
 

3 คะแนน 5 มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
    ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยร้อยละ80 ขึ้นไปของโครงการ/กิจกรรม  
    บรรลุตามวัตถุประสงค์  มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
    ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยร้อยละ70-79 ขึ้นไปของโครงการกิจกรรม  
    บรรลุตามวัตถุประสงค์  มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
3 มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
    ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยร้อยละ60-69 ขึ้นไปของโครงการกิจกรรม  
    บรรลุตามวัตถุประสงค์  มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
2 มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
    ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยร้อยละ50-59 ขึ้นไปของโครงการกิจกรรม  
    บรรลุ ตามวัตถุประสงค์  มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
1 มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการกิจกรรม 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
0 ไม่มีการน าเข้าเอกสารในระบบหรือน าเข้าเอกสารหลังวันที่ก าหนด 

 3 คะแนน 
 ระดับคุณภาพที่ได้ × 20  

 5   
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๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

การด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทันเวลาที่ก าหนด 
 (๓ คะแนน) 

ระดับคุณภาพ  (๑๐ คะแนน) 

๔.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบ    
ในการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
๔.๒ ประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

๑.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
๒.กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
๓.เครื่องมือประเมิน
คุณภาพ 
๔.บันทึกภาพถ่าย 
๕.รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
๕. อ่ืน  ๆ...................................... 
 
 
 

๓ คะแนน ๕ มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ        
   มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ 
   การศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม 
   มาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
๔ มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินคุณภาพ 
   ภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบทุก 
   มาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
   โดยใช้วธิีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
๓ มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน ด าเนินการประเมินคุณภาพ  
   ภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ 
   และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
๒ มีการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ไม่ชัดเจน ด าเนินการประเมิน 
   คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาทุกประเด็นพิจารณา แต่ไม่ใช้วิธีการและเครื่องมือ 
   ที่หลากหลายและเหมาะสม 
๑ มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ  
   การศึกษา มาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ไม่ 
   หลากหลายและเหมาะสม 
๐ ไม่มีการน าเข้าเอกสารในระบบหรือน าเข้าเอกสารหลังจากท่ีก าหนด 

 ๓ คะแนน ระดับคุณภาพที่ได้ × ๑๐ 
๕ 



- 22 - 
 

๕. ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทันเวลาที่ก าหนด  
(๓ คะแนน) 

ระดับคุณภาพ  (๑๐ คะแนน) 

๕.๑ ติดตามผลการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนา 

๑.ปฏิทินการด าเนินการ
ติดตาม 
๒.รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
๓.สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพฯ  
๔.อ่ืน................................ 
 

๓ คะแนน ๕ สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
   มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดี  
   และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและ 
   มาตรฐานของสถานศึกษา   
๔ สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
   มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการ และน าผล 
   การติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
๓ สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
   มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ 
   วางแผนด าเนินงาน 
๒ สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
   มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่มีการน าผลการติดตามตรวจสอบ 
   ไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
๑ สถานศึกษาไม่มีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
   มาตรฐานการศึกษา 
0 ไม่มีการน าเข้าเอกสารในระบบหรือน าเข้าเอกสารหลังจากท่ีก าหนด 

  ๓ คะแนน ระดับคุณภาพที่ได้ × ๑๐ 
๕ 
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๖.จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

การด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทันเวลาที่ก าหนด  
(๓ คะแนน) 

ระดับคุณภาพ  (๑๐ คะแนน) 

๖.๑ จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง 
(Self Assessment 
Report : SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
 

๑.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ที่ประกอบด้วยบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก 
๒.รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
(SAR)ท่ีผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๓.หลักฐานการเผยแพร่
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในฯ(SAR) 
๔.อ่ืนๆ
.................................... 
 

๓ คะแนน ๕ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา อย่างชัดเจน  
   ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
๔ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตาม 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
๓ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตาม 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
๒ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ 
   ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 
๑ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไม่ครอบคลุมตาม 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
0 ไม่มีการน าเข้าเอกสารในระบบหรือน าเข้าเอกสารหลังจากท่ีก าหนด 

  ๓ คะแนน ระดับคุณภาพที่ได้ × ๑๐ 
๕ 
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6.2 การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) ประเมินโดย ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (50 คะแนน) 
          เครื่องมือ คือ เครื่องมือประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นการประเมินตามสภาพจริงของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 จ านวน 5 ประเด็น 

1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2.  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5.  การติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การประเมินใช้เครื่องมือด าเนินการดังนี้ 
1. ใช้เกณฑ์การตัดสินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
5 ยอดเยี่ยม 
4 ดีเลิศ 
3 ดี 
2 ปานกลาง 
1 ก าลังพัฒนา 

         
2. ระดับคุณภาพ รายประเด็น การติดตาม ตรวจสอบ 

            คะแนนเฉลี่ยประเด็นที่   = 
ผลรวมระดับคุณภาพแต่ละรายการการด าเนินงาน 
จ านวนรายการการด าเนินงานทั้งหมด 

             ตัวอย่าง               

            คะแนนเฉลี่ยประเด็นที่ 1   = 
1.1 + 1.2 

= 
3 + 4 

2  2 
                             คะแนนเฉลี่ยประเด็นที่ 1   =     3.50  
 

3. สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

       คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมรอบที่ 1 = 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยประเด็นที่ 1 + 2 + 3  

3 (จ านวนประเด็นที่ประเมินรอบท่ี 1) 
       ตัวอย่าง            

       คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมรอบที่ 1 = 
3.50 + 4.46 + 3.86 

3  
               คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมรอบที่ 1 =    3.94 
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4. การหาค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการฯ 

   คะแนนการประเมิน = 
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมรอบที่ 1 × 50 (คะแนนของคณะกรรมการ) 

5 (เกณฑ์ระดับคุณภาพสูงสุด)  
ตัวอย่าง     

   คะแนนการประเมิน = 
3.94 × 50 

5  
                คะแนนการประเมิน  =      39.40 

 

5. สรุปคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

คะแนนการประเมิน  = 
(คะแนนจากSchool notes(100) + คะแนนจากศึกษานิเทศก์(50) ) × 100 

150 
 

ตัวอย่าง     

คะแนนการประเมิน = 
(85 + 39.40) × 100 

150 
                  คะแนนการประเมิน  =      82.94 

 
น าคะแนนการประเมิน เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน ก.ค.ศ.  ดังนี้ 

คะแนนประเมิน 
ด้านการก าหนดนโยบาย 

การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

 
ระดับประเมิน 

 
ค่าน้ าหนัก 

 
คะแนนที่ได้ 

80.00 – 100 5 3.60 18.00 
60.00 – 79.99 4 3.60 14.40 
40.00 – 59.99 3 3.60 10.80 
20.00 – 39.99 2 3.60 7.20 
0.00 – 19.99 1 3.60 3.60 

 

คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ. = ระดับประเมิน x ค่าน้ าหนัก (3.60) 
ตัวอย่าง  

คะแนนประเมิน = 82.94 เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติได้ระดับประเมิน 5 
คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ. = 5X3.6 
     = 18.00 
*************************************************************** 

หมายเหตุ  เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จะด าเนินการจัดท าคู่มือฯให้สถานศึกษาด าเนินงานและรายงานผลในระบบ 
School & Area Supervision Report (SASR Online) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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ปฏิทินการการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 

ภารกิจ การด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report  
(SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1. การก าหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษา
ประกาศใช้ มีการพิจารณาสาระส าคัญ ที่จะก าหนดในมาตรฐาน 
ประเด็นพิจารณาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาไว้ใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจน 
1.2 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและ 
ประเด็นพิจารณา ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

16 - 31 
ธ.ค.63 

 
 

1.ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
(ปฐมวัย,ขั้นพ้ืนฐาน) 
 
 
 
2.ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ของมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
(ปฐมวัย,ขั้นพ้ืนฐาน) 

16 - 31 
ธ.ค.63 

 
ปิดระบบ 

31 ธ.ค.63 
 
 

ปรับปรุงข้อมูล 
25 – 31  
ม.ค.64 

2. การจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.1 ออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้โดยครอบคลุมภาระงาน บทบาท
หน้าที่ และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

16 - 31 
ธ.ค.63 

 
 

1. ค าสั่งมอบหมายภาระงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา  
2.คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงาน               
ของสถานศึกษา 

16 - 31 
ธ.ค.63 

 
ปิดระบบ 

31 ธ.ค.63 
 

 

ปรับปรุงข้อมูล 
25 – 31  
ม.ค.64 
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ปฏิทินการการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 

ภารกิจ การด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report 
(SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
 2.2 จัดท า/ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
2.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อบรรลุตามเป้าหมายรายปี 
โดยจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
2.4 มีปฏิทินขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนงาน/โครงการในรอบปี
ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

16 - 31 
ธ.ค.63 

 
 

1.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ              
4.ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
จัดท า โครงการ     
5.ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ 

16 - 31 
ธ.ค.63 

 
ปิดระบบ 

31 ธ.ค.63 
 
 

 

3. ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

น าแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมของโครงการที่ก าหนดมีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศงานอย่างสม่ าเสมอตาม
ปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนงาน/โครงการ  

1 ต.ค. 63 - 
31 มี.ค.64 

 
 

1.รายงานผลความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานโครงการ   
(ตามรูปแบบ สพป.พช.1 ก าหนด) 
(ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 
1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) 
 

1 – 12 
 มี.ค.64 

 
ปิดระบบ 

12 มี.ค.64 
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ปฏิทินการการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 

ภารกิจ การด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report 
(SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
4.ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และ
รายงานและน าผลการประเมิน และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพระดับสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

1 ต.ค. 63 - 
31 มี.ค.64 

 
 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพฯ 
2.เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ 
3.รายงานผลการติดตามตรวจสอบ 

20 - 30 
เม.ย.64 

 
ปิดระบบ 

30 เม.ย.64 
 

 

4.2 เตรียมความพร้อมข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
รอบปีด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 

1 ต.ค. 63 - 
31 มี.ค.64 

 
 

ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน
และประเด็นพิจารณา   
1.ข้อมูลนักเรียน  
2.ครู  
3.ผู้บริหาร และสถานศึกษา 

20 - 30 
เม.ย.64 

 
ปิดระบบ 

30 เม.ย.64 
 

 

4.3 ให้มีคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
อย่างน้อย 3 คน และเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 1 คน ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

1-15  
มี.ค. 64 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ 
2.เครื่องมือการประเมินฯ 
3.สรุปรายงานผลการประเมิน 

20 - 30 
เม.ย.64 

 
ปิดระบบ 

30 เม.ย.64 
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ปฏิทินการการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 

ภารกิจ การด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายงานในระบบ School & Area Supervision Report 
(SASR Online) 

เอกสารที่น าเข้าระบบ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
5. ติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 

ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และน าผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพและ มาตรฐานของสถานศึกษา   

1-15  
มี.ค. 64 

1. ปฏิทินการด าเนินการติดตาม 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
๓. สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ  
 

20 - 30 
เม.ย.64 

 
ปิดระบบ 

30 เม.ย.64 
 

 

 

6. จัดท ารายงานผล       
การประเมินตนเอง
(SAR) 

 

สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถานศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน  และผลส าเร็จของการ  
บริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR)  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง น าผลการการประเมินตนเอง (SAR) ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

16-31 มี.ค.
64 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลประเมินตนเอง 
(SAR)  
2.รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (ตามรูปแบบของ 
สพป.พช.1 ) 
 

20 - 30 
เม.ย.64 

 
ปิดระบบ 

30 เม.ย.64 
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ตัวอย่าง เครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 
 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ   คิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการ
เปิดบ้านวิชาการ  คุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลา
เรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานร่วมกัน 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไข
ปัญหาฯ 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
                 ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและ
ค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น 
- การเข้าแถว 
 - การแสดงความเคารพ 
 - การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
 - รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
ต้นแบบ 
 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 - รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามอัต
ลักษณ์ ๒๙ฯ 
 - รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 - สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน
คุณธรรม การเรียน อ่ืนๆ 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและ
ค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เช่น- การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
ต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ 
๒๙ฯ 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน
คุณธรรม ฯ 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

     - รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การท างานการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 
                 ฯลฯ 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

     - แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทาง
ร่างกายอารมณ์  สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก ส่วนสูง 
สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว ท า
ความดีถวายในหลวง 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
   

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี   
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
  - การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุใด 
  - มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  - ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีส่วนร่วม
อย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 - สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  
 - สถานศึกษาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างไร 
                  ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของ
โรงเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสาร
โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ 
  - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างไร 
  - การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
-รายงานโครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียนฯ 
              ฯลฯ 

   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

     สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน หรือการท างานกับใคร/หน่วยงาน
ใด มีส่วนร่วมอย่างไร 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
   

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนพัฒนาครู/บุคลากร 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร เกี่ยวกับ 
 - การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 -การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
-ดูรางวัลและหลักฐานอื่นๆ 
-รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
                 ฯลฯ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนการจัดสภาพแวดล้อม 
ตรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
 - ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
-รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการ
สารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการ
ก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม  ฯลฯ 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
ย้อนกลับ ชิ้นงาน/ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้ค าถามที่หลากหลายระดับเพ่ือส่งเสริม
การคิดขั้นสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
  - การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้ต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียนได้เรียนรู้จาก
ชุมชนในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
             ฯลฯ 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
 

     ตรวจสอบ สังเกต  
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครู 
นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด จากแหล่ง
เรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

     เอกสารหลักฐาน 
การวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้
เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงาน/ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน  
สัมภาษณ์นักเรียน 
  - นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงานต่างๆ/หรือร่วมประเมินผลการเรียน
หรือไม่ อย่างไร   
  - นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะเหตุใด 
สัมภาษณ์ครู  
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง 
 
                  ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

     หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้ม
สะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
เรียนรู้ ฯลฯ 
สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 
สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
                   ฯลฯ 
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ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
    1) การอ่านออก-เขียนได ้ 

2) การทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
3) การนิเทศภายใน 
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การบริหารการจัดการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

 
 
 
1. ประเด็นการประเมิน  

1.1  การอ่านออกเขียนได้ จากระบบ e-MES (100 คะแนน) 
1.2  ผลการทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่ (100 คะแนน) 
1.3  การนิเทศภายใน จากระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 

(100 คะแนน)   
2. ผลงาน/เอกสารหลักฐาน 
     2.1 การอ่านออกเขียนได้ 

- ผลการประเมินการอ่าน การเขียน จากระบบ e-MES 
    2.2 ผลการทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่ 

- ผลการทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่ 
     2.3 การนิเทศภายใน 

- การด าเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน 
- แผนพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
- แบบสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียน ในระบบ School & Area Supervision  
Report (SASR Online) 

3. ผู้รับผิดชอบการประเมิน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนนประเมินด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 = การอ่านออกเขียนได้ + ผลการประเมินระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา + การนิเทศภายใน 
        3 

 
น าคะแนนประเมินด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ เทียบเกณฑ์การประเมิน ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ.  ดังนี้ 
คะแนนประเมิน 

ด้านการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับประเมิน ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

80.00 – 100.00 5 4.00 20.00 
60.00 – 79.99 4 4.00 16.00 
40.00 – 59.99 3 4.00 12.00 
20.00 – 39.99 2 4.00 8.00 

0 – 19.99 1 4.00 4.00 
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คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ. = ระดับประเมิน x ค่าน้ าหนัก (4.00) 
ตัวอย่าง  
 คะแนนประเมินด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้= 65.50  

เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติได้ระดับประเมิน 4 
คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน = 4X 4.00 
    = 16 

 
1) การอ่านออกเขียนได้ (100 คะแนน) 

1. ประเด็นการประเมิน 
  -  การอ่านออก  การเขียนได้  จากระบบ  e-MES  (100  คะแนน) 

2. ผลงานเอกสารหลักฐาน 
  2.1  การอ่านออก  
  -  ผลการประเมินการอ่านจากระบบ  e-MES 

2.2  การเขียนได้  
  -  ผลการประเมินการเขียนจากระบบ  e-MES  

3.  ผู้รับผิดชอบการประเมิน 
  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.  เครื่องมือการประเมิน 
  -  เครื่องมือของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

5.  วิธีการประเมิน 
  -  ข้อมูลจากระบบ  e-MES  ของแต่ละภาคเรียน  

6.  วิธีการค านวณ 
        6.1  ข้อมูลจากระบบ  e-MES 
         6.1.1  คะแนนประเมินการอ่าน  ออกเขียนได้ รายชั้น  (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6)   
 

=   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน+การเขียน แต่ละสมรรถนะ ระดับ ดีและดีมาก  
                           จ านวนสมรรถนะท่ีมีการประเมินในแต่ละชั้น 

                   6.1.2 คะแนนประเมินการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียน ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6) 
  =    คะแนนการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1 +  ป.2 + ป.3 +  ป.4 +  ป.5 +  ป.6 
                                                            6 
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ตัวอย่าง  
คะแนนการอ่านและการเขียน ชั้น ป.3  (ระบบ e-MES) 

การประเมิน 

ผลการประเมิน พย. 62 
เด็กปกติ
ทั้งหมด 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
(ด ี+ ดีมาก) 

(คน) จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

(1) (2) (3) 
100

(2)

(3)








  

คะแนนการอ่าน  80 60 75 
คะแนนการเขียน  80 50 62.50 

ค่าเฉลี่ย 68.75 
 
คะแนนการอ่าน และคะแนนการเขียน ชั้น ป.3 

  = คะแนนการอ่าน (1) + คะแนนการเขียน (1)   
                 2 

  = 75+62.50 
          2 
  = 68.75 
 คะแนนประเมินการอ่านออกเขียนได้ (สมมติ) 

   = คะแนนการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1 + ชั้น ป.2 + ชั้น ป.3 + ชั้น ป.4 + ชั้น ป.5 + ชั้น ป.6 
6 

  = 50 + 40 + 68.75 + 40.22 + 50.25 + 65.48 
            6 
  = 52.45 

 
6.2  ผลคะแนนที่ได้รับ 

   น าคะแนนการอ่าน การเขียน จากข้อ 6.1 ที่ได้ไปรวมกับด้านอ่ืนต่อไป 
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2) ผลการทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพื้นที่ (100 คะแนน) 
การใช้ผลการทดสอบให้ใช้ผลการทดสอบระดับชาติในการคิดคะแนนในหัวข้อนี้ แต่ถ้าไม่มีการทดสอบ

ระดับชาติให้ใช้คะแนนผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

    2.1) ผลการประเมินระดับชาติ O-NET , NT (100 คะแนน)  
    ใช้ในรอบการประเมินรอบท่ี 2  (1 เมษายน 30 กันยายน 2564)  

2.1.1) ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) 
วิธีการค านวณ 
การค านวณสัดส่วนของคะแนนผลการทดสอบ แบ่งเป็น 50 : 30 : 20 ดังนี้ 

ข้อ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง 
ข้อ 4.1 คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด  

* ให้พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 วิชา 
ข้อ 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง       

ข้อ 4.2 คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
ข้อ 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบสูงกว่าระดับชาติเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

ตามตาราง ข้อ 4.3 คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด 
 
1. เครื่องมือ คือ แบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. ผลการประเมินประกอบด้วย 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3. สัดส่วนของคะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน ในอัตรา 50 : 30 : 20 คะแนน ดังนี้ 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที ่คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 
* ให้พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 วิชา 
3.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบ คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
3.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบสูงกว่าระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน

ทั้งหมด 
4. วิธีการค านวณ 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้ในการประเมินฯ รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2564)  จะใช้ค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินผลการผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบของแต่ละสถานศึกษา มาค านวณหาค่าคะแนนประเมิน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนน
ทั้งหมด โดยพิจารณาจากคะแนนของรายวิชาที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ของนักเรียนแต่ละคนมาใช้    
ในการเปรียบเทียบ และน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  

คะแนนประเมิน 
50 

(ตามสดัส่วน) 
90.01– 100 50 

80.01 – 90.00 45 
70.01 – 80.00 40 
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ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  

คะแนนประเมิน 
50 

(ตามสดัส่วน) 
60.01 – 70.00 35 
50.01 – 60.00 30 
40.01 – 50.00 25 
30.01 – 40.00 20 
20.01 – 30.00 15 
10.01 – 20.00 10 
0.01 – 10.00 5 

 
4.2 ด้านค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบ คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด     

และน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยของสถานศึกษา คะแนนประเมิน 

30 
(ตามสดัส่วน) 

50.01  คะแนนขึ้นไป 30 
40.01 – 50.00 25 
30.01 – 40.00 20 
20.01 – 30.00 15 
10.01 – 20.00 10 
0.01 – 10.00 5 

 
4.3 ด้านค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบสูงกว่าระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 20         

ของคะแนนทั้งหมด และน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

(ร้อยละ) 
คะแนนประเมิน 

20 
(ตามสดัส่วน) 

3.01 ขึ้นไป 20 
2.01 – 3.00 15 
1.00 – 2.00 10 
0.00 – 1.00 5 

ต่ ากว่าระดับประเทศ 0 
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2.1.2) ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)        
(รอบ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ไม่มีการประเมิน) 

วิธีการค านวณ 
การค านวณสัดส่วนของคะแนนผลการทดสอบ แบ่งเป็น 50 : 30 : 20 ดังนี้ 

ข้อ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง 
ข้อ 4.1 คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 

* ให้พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 วิชา 
ข้อ 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง       

ข้อ 4.2 คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
ข้อ 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบสูงกว่าระดับชาติเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

ตามตาราง ข้อ 4.3 คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด 
 
1. เครื่องมือ คือ แบบทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 
2. ผลการประเมินประกอบด้วย 

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 
3. สัดส่วนของคะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน ในอัตรา 50 : 30 : 20 คะแนน ดังนี้ 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที ่คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 
* ให้พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 วิชา 
3.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบคิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
3.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบสูงกว่าระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน

ทั้งหมด 
4. วิธีการค านวณ 

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ที่ใช้ในการประเมินฯ รอบที่ 2 (1  เมษายน  – 30 กันยายน 
2564)  จะใช้ค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินผลการผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ทุกรายวิชา   
ที่ด าเนินการสอบของแต่ละสถานศึกษา มาค านวณหาค่าคะแนนประเมิน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนน
ทั้งหมดโดยพิจารณาจากคะแนนของรายวิชาที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติของนักเรียนแต่ละคนมาใช้ในการ
เปรียบเทียบ และน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  

คะแนนประเมิน 
50 

(ตามสดัส่วน) 
90.01– 100 50 

80.01 – 90.00 45 
70.01 – 80.00 40 
60.01 – 70.00 35 
50.01 – 60.00 30 
40.01 – 50.00 25 
30.01 – 40.00 20 
20.01 – 30.00 15 
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ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  

คะแนนประเมิน 
50 

(ตามสดัส่วน) 
10.01 – 20.00 10 
0.01 – 10.00 5 

4.2 ด้านค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบ คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด   
และน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของสถานศึกษา คะแนนประเมิน 
30 

(ตามสดัส่วน) 
75.01  คะแนนขึ้นไป 30 

60.01 – 75.00 25 
45.01 – 60.00 20 
30.01 – 45.00 15 
15.01 – 30.00 10 
0.01 – 15.00 5 

4.3 ด้านค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอบสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20   
ของคะแนนทั้งหมด และน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
(ร้อยละ) 

คะแนนประเมิน 
20 

(ตามสดัส่วน) 
30.01 คะแนนขึ้นไป 20 

20.01 – 30.00 15 
10.01 – 20.00 10 
0.00 – 10.00 5 

ต่ ากว่าระดับประเทศ 0 

5. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) รวมกับคะแนน        
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) แล้วหาคะแนนเฉลี่ย แล้วน าคะแนนที่ได้ ไปรวมกับด้านอ่ืน
ต่อไป 

กรณีท่ีโรงเรียนไม่ได้สอบ O-NET หรือไม่ได้สอบ NT ให้ใช้คะแนนที่สอบไปรวมกับคะแนนกับด้านอื่นต่อไป 
 ถ้าไม่มีการทดสอบระดับชาติ ทั้ง O-NET และ NT ให้ใช้คะแนนคะแนนทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ ไปค านวณ
ตามสัดส่วนต่อไป  
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    2.2) การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (100 คะแนน)  
     ใช้ในรอบการประเมินรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)   
วิธีการค านวณ 
การค านวณสัดส่วนของคะแนนผลการทดสอบ แบ่งเป็น 70 : 30 ดังนี้ 

ข้อ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง 
ข้อ 4.1  คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 

* ให้พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 วิชา 
ข้อ 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชา จ านวน 4 รายวิชาหลัก (วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์       

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง ข้อ 4.2                
คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
 
1. เครื่องมือ คือ แบบทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ (ด าเนินการคัดเลือกข้อสอบโดยคณะกรรมการที่ สพป.เพชรบูรณ์  
    เขต 1 แต่งตั้ง) 
2. ผลการประเมินประกอบด้วย 

ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ ด าเนินการสอบในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 
3. สัดส่วนของคะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ในอัตรา 70 : 30 คะแนน ดังนี้ 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนน
ทั้งหมด 

* ให้พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 วิชา 
3.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชา จ านวน 4 รายวิชาหลัก (วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์         

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
4. วิธีการค านวณ 

ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ ที่ใช้ในการประเมินฯ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  จะใช้
ค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 4 รายวิชาหลัก (วชิาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละสถานศึกษาที่เปิดสอน มาค านวณหาค่า
คะแนนประเมิน จ านวน 2 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนน
ทั้งหมดโดยพิจารณาจากคะแนนของรายวิชาที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ของนักเรียนแต่ละคนมาใช้     
ในการเปรียบเทียบ และน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  

คะแนนประเมิน 
70 

(ตามสดัส่วน) 
90.01– 100 70 

80.01 – 90.00 63 
70.01 – 80.00 56 
60.01 – 70.00 49 
50.01 – 60.00 42 
40.01 – 50.00 35 
30.01 – 40.00 28 
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ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  

คะแนนประเมิน 
70 

(ตามสดัส่วน) 
20.01 – 30.00 21 
10.01 – 20.00 14 
0.01 – 10.00 7 

 
4.2 ด้านค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชา จ านวน 4 รายวิชาหลัก (วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชา

วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด และน ามาเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของสถานศึกษา คะแนนประเมิน 
30 

(ตามสดัส่วน) 
50.01  คะแนนขึ้นไป 30 

40.01 – 50.00 25 
30.01 – 40.00 20 
20.01 – 30.00 15 
10.01 – 20.00 10 
0.01 – 10.00 5 

 
4.3 น าคะแนนประเมินจากด้านร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ (70 คะแนน) 

รวมกับ คะแนนประเมินด้านค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชา จ านวน 4 รายวิชาหลกั (วิชาภาษาไทย            
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษา (30 คะแนน) แล้วน าคะแนนการประเมิน
ทั้งหมด ไปรวมกับด้านอ่ืนต่อไป 

4.4 กรณีโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ชั้น ป.6 ให้ประเมินนักเรียนระดับชั้นสูงสุดของระดับประถมศึกษา      
และน ามาคิดค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทุกรายวิชา จ านวน 4 รายวิชาหลัก (วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์          
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษาเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทั้งหมด และน ามาเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของสถานศึกษา คะแนนประเมิน 
100 

(ตามสดัส่วน) 
50.01  คะแนนขึ้นไป 100 

40.01 – 50.00 83 
30.01 – 40.00 67 
20.01 – 30.00 50 
10.01 – 20.00 33 
0.01 – 10.00 17 
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3) การนิเทศภายในโรงเรียน ในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 
ค าชี้แจง    

1. การด าเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน                     
       2. ให้โรงเรียนด าเนินการนิเทศครูผู้สอนทุกคน ในประเด็นเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน) /การอ่านออก เขียนได้ /ประเมิน    
ความพร้อมด้านพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน (ระดับปฐมวัย) 
 3. ช่วงเวลาด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
               3.1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้โรงเรียนด าเนินการนิเทศภายใน ระหว่างวันที่                  

 1 ธ.ค.63 - 25 มี.ค.64 
               3.2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนด าเนินการนิเทศภายใน ระหว่างวันที่  

 1 ก.ค.64 - 25 ก.ย.64 
4. การด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน  
    ผู้นิเทศ หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

หน้าที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ต่อคนหรือต่อชั้นเรียน โดย 
ครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564              

    ทั้งนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน (แต่งตั้งผู้นิเทศได้ไม่เกินกรอบอัตราก าลังต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน) ให้ปฏิบัติการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน ตามบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 

    - กรณีโรงเรียนที่มีครูผู้สอนครบชั้นหรือจ านวนครูผู้สอนมากกว่าจ านวนชั้นเรียน ให้นิเทศครูผู้สอนทุกคน             
              - กรณีโรงเรียน มีจ านวนครูผู้สอนน้อยกว่าจ านวนชั้นเรียน ให้นิเทศครูผู้สอนทุกช้ันเรียน 

5. การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ด าเนินการโดยศึกษานิเทศก์ Area Based  โดยมีหน้าที่
ตรวจสอบ ให้ค าชี้แนะ และรับรองผลการนิเทศภายในของโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินในภาพรวม  
ตาม ข้อ 5.1-5.3 ของการนิเทศฯ ในแต่ละครั้ง ในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 
ดังนี้ 
                   5.1 การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย 
      5.1.1 ระบุประเด็นการนิเทศฯ ชัดเจน 
                         5.1.2 ระบุจ านวนนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา  
                         5.1.3 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศฯ ด าเนินการ 
                         5.1.4 มีการสะท้อนผลการนิเทศฯ และให้ข้อเสนอแนะ 
                         5.1.5 ก าหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศฯ ด าเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ไฟล์แนบ)  ประกอบด้วย 
                          1) ปฏทิินการนิเทศฯ 
                          2) แผนพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
                          3) สื่อ นวัตกรรม ที่ระบุในแผนพัฒนานักเรียน ข้อ 5.1.3 
                          4) ภาพ/อื่นๆ (ถ้ามี) 
  5.2 การปฏิบัติของผู้รับการนิเทศฯ ประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย 
                          5.2.1 ด าเนินการและระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศฯ 
                          5.2.2 ใช้สื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับข้อบกพร่องของนักเรียน 
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                          5.2.3 มีการวัดและประเมินผล ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 
                          5.2.4 ระบุจ านวน/ชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน 
                          5.2.5 เสนอแนวทางการแก้ไข/พัฒนานักเรียน(ไม่ผ่านการประเมิน) ด้วยวิธีใหม่ๆ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ไฟล์แนบ)  ประกอบด้วย 
                          1) แผนพัฒนานักเรียน ตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศฯ 
                          2) สื่อ นวัตกรรม ที่ระบุในแผนพัฒนานักเรียน ข้อ 5.2.2 
                          3) ภาพ/อื่นๆ(ถ้ามี) 
  5.3 ความก้าวหน้า/ผลของงานที่ปฏิบัติ ประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย 
                      5.3.1 ผู้นิเทศฯ ก ากับ ติดตามการแก้ไข/พัฒนานักเรียนของครูผู้รับการนิเทศฯ                    
                          5.3.2 ระบุจ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัด/                   
อ่านออก เขียนได้ หรือมีพัฒนาการสมวัย (ปฐมวัย) 
                          5.3.3 เสนอแนวทางการพัฒนานักเรียน (กรณีมีนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนาต่อ) 
                          5.3.4 มีการยกย่อง ชมเชยหรือให้ขวัญก าลังใจแก่ครูผู้รับการนิเทศฯ 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ไฟล์แนบ) / ถ้ามี 
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 6. การคิดค่าคะแนนประจ าภาคเรียน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)    

                                    สูตรคิดค่าคะแนนที่ได้   =  
จ านวนครั้งของการนิเทศท่ีมีคุณภาพ

 จ านวนครูหรือช้ันเรียนท้ังหมด      ครั้ง    
      

    แล้วน าคะแนนที่ได้ไปรวมกับด้านอื่นต่อไป 
 

ตัวอย่างแบบสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

 
ตัวอย่างการคิดค่าคะแนน จากตารางข้างต้น 

 คะแนนที่ได้   =  
   

          
      

   =   
   

      
      

   = 0.7 x 100 

   = 70 

                                                     แบบสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียน ในระบบ School Notes

                                                    โรงเรียน..........................  ภาคเรียนที ่  ........ปกีารศึกษา........................

ที่ ชื่อ -สกุล สอนประจ าชั้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้   สถิติการนิเทศภายในโรงเรยีน ประมวลผลการนิเทศภายใน

( กรณีสอนประจ าวชิา) ทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน ทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน (ครั้ง)

1 นางสมจิตร อ.2  - 2 2

2 นางนิดา อ.3  - 1 1

3 นางสายสมร ป.1  - 0 0

4 นางสาวนิรมล ป.2  - 2 2

5 นางขวัญใจ ป.3  - 0 0

6 นายสมชาย ป.4  - 3 2

7 นายพรชยั ป.5  - 1 1

8 นายมานะ ป.6  - 2 2

9 นางสาวอรอนงค์ ป.4-6 ภาษาไทย 4 2

10 นางธิดา ป.4-6 คณิตศาสตร์ 3 2

      ผลการนิเทศภายในท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินท้ังหมด 14

คะแนนท่ีได้ 70.00

เงื่อนไข  การประมวลผลการนิเทศภายใน (ครั้ง)

สถิติการนิเทศท่ีมคุีณภาพฯ จ านวน 2 คร้ังหรือมากกว่า 2 คร้ัง นับ 2 คร้ัง

สถิติการนิเทศท่ีมคุีณภาพฯ                      จ านวน 1 คร้ัง  นับ 1 คร้ัง

สถิติการนิเทศท่ีมคุีณภาพฯ                      จ านวน 0 คร้ัง  นับ 0 คร้ัง

     กรณีโรงเรียนทีม่ีครูผู้สอนครบชั้นหรือจ านวนครูผู้สอนมากกว่าชั้นเรียน 

แบบสรุปการนิเทศภายในโรงเรียน ในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 
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ตัวอย่างการคิดค่าคะแนน จากตารางข้างต้น 

 คะแนนที่ได้   =  
   

         
      

   =   
   

     
      

   = 0.8125 x 100 

   =  81.25 
 
 
 
 
 
 

                                                     แบบสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียน ในระบบ School Notes

                                                    โรงเรียน..........................  ภาคเรียนที ่  ........ปกีารศึกษา........................

ที่ ชื่อ -สกุล สอนประจ าชั้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้   สถิติการนิเทศภายในโรงเรยีน ประมวลผลการนิเทศภายใน

( กรณีสอนประจ าวชิา) ทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน ทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน (ครั้ง)

1 นางสมสวย อ.2  - 4 2

2 นางสมสวย อ.3  - 2 2

3 นางสาวสมใจ ป.1  - 2 2

4 นางสาวสมใจ ป.2  - 2 2

5 นางสาวสมใจ ป.3  - 3 2

6 นายสมเดช ป.4  - 2 2

7 นายสมเดช ป.5  - 0 0

8 นายสมเดช ป.6  - 1 1

      ผลการนิเทศภายในท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินทั้งหมด 13

คะแนนท่ีได้ 81.25

เงื่อนไข  การประมวลผลการนิเทศภายใน (ครั้ง)

สถิติการนิเทศท่ีมคุีณภาพฯ จ านวน 2 คร้ังหรือมากกว่า 2 คร้ัง นับ 2 คร้ัง

สถิติการนิเทศท่ีมคุีณภาพฯ                      จ านวน 1 คร้ัง  นับ 1 คร้ัง

สถิติการนิเทศท่ีมคุีณภาพฯ                      จ านวน 0 คร้ัง  นับ 0 คร้ัง

       กรณีโรงเรียน มีจ านวนครูผู้สอนน้อยกว่าจ านวนชั้นเรียน

แบบสรุปการนิเทศภายในโรงเรียน ในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 
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ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 

1) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 

2) สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
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1. ประเด็นการประเมิน 
1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย (100 คะแนน) 
1.2 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา (100 คะแนน) 

2. ผลงาน/เอกสารหลักฐาน 
2.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 

2.1.1 รายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
2.1.2 แบบประเมินประเมินเชิงประจักษ์ 

2.2 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
   2.2.1 รายงานผลการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
                              2.2.2 แบบประเมินประเมินเชิงประจักษ์ 

3. วิธีการประเมิน 
3.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย โดยสถานศึกษาจัดส่งเอกสาร             

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคะแนน    
การประเมิน จ านวน 20 คะแนน และการประเมินเชิงประจักษ์ จ านวน 80 คะแนน 

3.1.1 ประเมินเอกสารผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ         
ความปลอดภัย โดยคณะกรรมการที ่สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ง (20 คะแนน) 

3.1.2 ประเมินเชิงประจักษ์ ประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา โดยคณะกรรมการที ่ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ง (80 คะแนน)  

3.2 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีการประเมิน 2 ด้าน คือ โดยสถานศึกษาจัดส่งเอกสาร       
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มายังส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคะแนนการประเมิน   
จ านวน 20 คะแนน และการประเมินเชิงประจักษ์ จ านวน 80 คะแนน 

3.2.1 ประเมินเอกสารผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการที ่สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ง (20 คะแนน) 

3.2.2 ประเมินเชิงประจักษ์ ประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา โดยคณะกรรมการที ่ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ง (80 คะแนน)  

4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. เกณฑ์การประเมิน 
- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย (100 คะแนน) 
- สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา (100 คะแนน) 
 

คะแนนประเมินด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 
 = คะแนนประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและความปลอดภัย+คะแนนประเมินสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
                                                        2 

การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 
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น าคะแนนประเมินด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา เทียบเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ.  ดังนี้ 

คะแนนประเมิน 
ด้านการบริหารจัดการงาน

ทั่วไปของสถานศึกษา 

ระดับประเมิน ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

80.00 – 100.00 5 3.20 16.00 
60.00 – 79.99 4 3.20 12.80 
40.00 – 59.99 3 3.20 9.60 
20.00 – 39.99 2 3.20 6.40 

0 – 19.99 1 3.20 3.20 
คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ. = ระดับประเมิน x ค่าน้ าหนัก (3.20) 
ตัวอย่าง  
 คะแนนประเมินด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา = 67.50 
 เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติได้ระดับประเมิน 4 

คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน = 4X3.20 
    = 12.80 

6. เครื่องมือ   
   6.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
 เกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย   

ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   การจัดส่งเอกสารผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย (20 คะแนน) จัดส่งภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
              ให้โรงเรียนส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย จ านวน 1  เล่ม ถึง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามรูปแบบที่ สพป.
เพชรบูรณ์ 1 ก าหนด 
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                           รูปเล่มเอกสารรายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

 
ที ่

 
รายการ 

 
เอกสารประกอบ 

1 ปก  

2 ค าน า  
3 สารบัญ  
4 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
5 เขียนรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและความปลอดภัยตามประเด็นการประเมิน
และแนบเอกสารภาพถ่ายกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
5.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย (4 คะแนน) 

 
 
- มีแผนงาน/โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนฯ 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนฯ 

-มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

5.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 
 
 
 
 

- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- การคัดกรองนักเรียน 

- การส่งเสริมสนับสนุน 

- การป้องกันและแก้ไข 
- การส่งต่อ 

5.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

- มีข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยของโรงเรียน 

- มีข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน 
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ที ่

 
รายการ 

 
เอกสารประกอบ 

5.4 การส่งเสริม สนับสนุน นเิทศติดตามผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย (4 คะแนน) 
 
 
 
 

- มีข้อมูลการพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

- มีการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และให้
ขวัญก าลังใจ แก่ครูที่ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

5.5 ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (4 คะแนน) 

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน หรือการสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน 
หรือ ความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียน   
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
ส่วนที ่2 ประเมินเชิงประจักษ์ ( 80 คะแนน ) จ านวน  1 ครั้ง ประเมินภายในเดือน มีนาคม 2564  

-การประเมินเชิงประจักษ์ ประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา โดยคณะกรรมการที ่สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
แต่งตั้ง   

           เครื่องมือที่ใช้ 
           แบบประเมินเชิงประจักษ์  การประเมินสภาพจริง    

เกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564 

ประเด็น วิธีการพิจารณา   น้ าหนัก 
  คะแนน 

   คะแนน 

1.การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาที่ 
สะท้อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
ให้เห็นถึงแนวคิด และวิธีการที่ 
สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบท 
ของสถานศึกษา 

1.1 มีแผนงาน/โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา  

5  
 
 
 
 
       20  

1.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  

5 

1.3 มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ได้แก่ 
   - มาตรการความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
   - มาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง 
   - มาตรการความปลอดภัยจากบุคคล 
   - มาตรการความปลอดภัยทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

10 
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ประเด็น วิธีการพิจารณา   น้ าหนัก 
  คะแนน 

   คะแนน 

2. การด าเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4  
 
      20  

2.2 การคัดกรองนักเรียน 4 
2.3 การส่งเสริมสนับสนุน 4 
2.4 การป้องกันและแก้ไข 4 
2.5 การส่งต่อ 4 

3.การมีส่วนรวมของภาคีเครือข่าย 
 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแล   
 ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
 ของโรงเรียน 

3.1 มีข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ของโรงเรียน 

5  
 
      10  

3.2 มีข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยของโรงเรียน 

5 

4.การส่งเสริม สนับสนุนนิเทศติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงานส่งต่อ 
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

4.1 มีข้อมูลการพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

10 

20 
4.2 มีการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ขวัญก าลังใจ แก่ครูที่ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

10 

5. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
      - การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      - การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
      - ความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียน 

 
 

10 

 
 
      10  

 

       ปฏิทินการด าเนินงาน  

    ระยะท่ี การด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา หมายเหตุ 
       1 สถานศึกษาจัดส่งเอกสารรูปเล่ม

ตามแบบท่ีก าหนด  
ภายในวันที่  26 ก.พ. 2564 - ให้ส่งเอกสารประเมินตาม

รูปแบบและระยะเวลา 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 

        2 คณะกรรมการประเมิน 
ประเด็นที่  1 -5  
จากการลงพ้ืนที่ประเมินสภาพจริง 

    10-19  มี.ค. 2564 - ประเมินสภาพจริง 
- เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย 
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แบบประเมิน (เชิงประจักษ์) 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถานศึกษา......................................................................... สังกัด ............................... ...................... 
2. ชื่อ – สกุล  ผู้บริหารสถานศึกษา............................................................................................................ 
3. จ านวนครูประจ าการจ านวน ..........................คน  จ านวนครูจ้างสอน.........................คน นักการภารโรง
.....................คน 
4. เปิดสอนระดับชั้น.....................................................จ านวนนักเรียนทั้งหมด.........................คน  

ส่วนที่  ๑  ประเมินตามสภาพจริง      โปรดกรอกคะแนน ในช่องคะแนนที่ได้   (คะแนนเต็ม  80 คะแนน) 
 

ประเด็น วิธีการพิจารณา   น้ าหนัก 
  คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาที่ 
สะท้อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
ให้เห็นถึงแนวคิด และวิธีการที่ 
สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบท 
ของสถานศึกษา (20 คะแนน) 

1.1 มีแผนงาน/โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา  

 
5 

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

1.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  

 
5 

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

1.3 มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของ
สถานศึกษา (มาตรการละ 2 คะแนน) 
   - มาตรการความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
   - มาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง 
   - มาตรการความปลอดภัยจากบุคคล 
   - มาตรการความปลอดภัยทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

     
 

3 
2 
3 
2 

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

2. การด าเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ  (20 คะแนน) 

2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  4  
2.2 การคัดกรองนักเรียน  4  
2.3 การส่งเสริมสนับสนุน  4         
2.4 การป้องกันและแก้ไข  4  
2.5 การส่งต่อ  4  

3.การมีส่วนรวมของภาคีเครือข่าย 
 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแล   
 ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
 ในสถานศึกษา   (10 คะแนน) 

3.1 มีข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ของโรงเรียน  

 
5 

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

3.2 มีข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย     

ส่วนที่ 1 เชิงประจักษ ์

( 50 คะแนน ) 
ส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
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ประเด็น วิธีการพิจารณา   น้ าหนัก 
  คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน  

5 ……………… 

4.การส่งเสริม สนับสนุนนิเทศติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงานส่งต่อ 
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน  (20 คะแนน) 

4.1 มีข้อมูลการพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   

 
10 

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

4.2 มีการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ขวัญก าลังใจ แก่ครูที่ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  

 
 

10 

 
 

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

5. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(20 คะแนน) 

สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (20 คะแนน) 
      - การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      - การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
      - ความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียน 

 
10 

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

 
(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่  1  

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

                                           ต าแหน่ง............................................................ 

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 2 

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

                                            ต าแหน่ง.......................................................... 

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 3  

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

                 ต าแหน่ง......................................................... 
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ปฏิทินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จุดเน้นที่ 5) 
                  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ส่งเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563 

2 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยให้โรงเรียนใน
สังกัดปฏิบัติ 

ร.ร. ในสังกัด  
131 ร.ร. 

16 ธ.ค. 2563 

3 ให้โรงเรียนรายงานเอกสารผลการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยเป็น
รูปเล่มตามรายละเอียดที่ก าหนด 

ร.ร. ในสังกัด  
131 ร.ร. 

26 ก.พ. 2564 

4 เก็บรวบรวม / ตรวจสอบ  รายงานเอกสารผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด 

นางอรุณศรี ศรีเมือง 5 มี.ค. 2564 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภาพจริงการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

นางอรุณศรี ศรีเมือง 8 มี.ค. 2564 

6 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งลงประเมินสภาพจริง
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 คณะกรรมการฯ ห้วงระยะเวลา  
10 - 19 มี.ค. 2564 

7 สรุปผลคะแนนจากการประเมินสภาพจริงส่งกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

  นางอรุณศรี ศรีเมือง  ภายใน 26 มี.ค.
2564 

8 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน   นางอรุณศรี ศรีเมือง   12 เม.ย. 2564 
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6.2 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
  เกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา   

ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   การจัดส่งเอกสารผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา (20 คะแนน)  จัดส่งภายวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2564 
       ให้โรงเรียนส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา จ านวน 1  เล่ม ถึง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามรูปแบบที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนด 
 
                          รูปเล่มเอกสารรายงานผลการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 

 
ที ่

 
รายการ 

 
เอกสารประกอบ 

1 ปก  

2 ค าน า  
3 สารบัญ  
4 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
5 เขียนรายงานการด าเนินงาน

สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาตาม
ประเด็นการประเมินและแนบเอกสาร 
ภาพถ่ายกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
5.1 การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (4 คะแนน) 
 

1. มีนโยบาย / โครงการ /กิจกรรม /ค าสั่งที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
2. มีวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
3. มีแผน/สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4. มีนวัตกรรมการด าเนินการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 
- มีการจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ (การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้) 
- มีถังทิ้งขยะตามประเภทอย่างชัดเจน (ขยะทั่วไป ขยะเปียก 
  ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) 

 5.2 ความสะอาด สวยงามและความ
เป็นระเบียบบริเวณภายในห้องเรียน  
(4 คะแนน) 
 

ภาพถ่ายภายในห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม เรียบร้อย เอื้อ
ต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
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ที ่

 
รายการ 

 
เอกสารประกอบ 

5.3 ความสะอาดร่มรื่นสวยงามบริเวณ
รอบโรงเรียน (4 คะแนน) 
 

ภาพถ่ายบริเวณรอบโรงเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5.4 ความมั่นคง แข็งแรงของอาคาร
เรียน อาคารประกอบ (4 คะแนน) 

ภาพถ่ายอาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย 

5.5 ความมั่นคง แข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนบริเวณสถานศึกษา เช่น ประตู
โรงเรียน รั้ว เครื่องเล่น ฯลฯ            
(4 คะแนน) 

ภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างอ่ืนภายในบริเวณสถานศึกษา 
ที่มีสภาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
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ส่วนที ่2 ประเมินเชิงประจักษ์ ( 80 คะแนน )  จ านวน  1 ครั้ง ประเมิน เดือน มีนาคม 2564  
-การประเมินเชิงประจักษ์ ประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา โดยคณะกรรมการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
แต่งตั้ง   

           เครื่องมือที่ใช้ 
           แบบประเมินเชิงประจักษ์  การประเมินสภาพจริง    

เกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

ประเด็น วิธีการพิจารณา   น้ าหนัก 
  คะแนน 

   คะแนน 

1.  การบริหารจัดการขยะหรือสิ่งแวดล้อม 
ภายในสถานศึกษา  
(20 คะแนน) 

1. มีนโยบาย / โครงการ /กิจกรรม /ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
2. มีวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3. มีแผน/สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4. มีนวัตกรรมการด าเนินการด้านการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
10 

   
 
       20 

- มีการจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
(การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้ประโยชน์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้) 
- มีถังทิ้งขยะตามประเภทอย่างชัดเจน (ขยะทั่วไป 
ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) 

 
10 

2. ความสะอาด สวยงามและความเป็น
ระเบียบบริเวณภายในห้องเรียน  
(15 คะแนน) 

-สภาพภายในห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม 
เรียบร้อย เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน 

 
15 

      
       15 

3. ความสะอาดร่มรื่นสวยงามบริเวณรอบ
โรงเรียน (15 คะแนน) 
 

-สภาพบริเวณรอบโรงเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
15 

 
      15 

4. ความม่ันคง แข็งแรงของอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (15 คะแนน) 

-อาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย 

 
15 

 
      15 

5. ความม่ันคง แข็งแรงของสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
บริเวณสถานศึกษา เช่น ประตูโรงเรียน รั้ว  
เครื่องเล่น ฯลฯ (15 คะแนน) 

-สิ่งก่อสร้างอ่ืนภายในบริเวณสถานศึกษามีสภาพ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 

 
15 

 
      15 
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ปฏิทินการด าเนินงาน  

   ระยะที่ การด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา หมายเหตุ 
       1 สถานศึกษาจัดส่งเอกสารรูปเล่ม

ตามแบบท่ีก าหนด  
ภายในวันที่  26 ก.พ. 2564 - ให้ส่งเอกสารประเมินตาม

รูปแบบและระยะเวลา 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนด 

        2 คณะกรรมการประเมิน 
ประเด็นที่  1 -5  
จากการลงพ้ืนที่ประเมินสภาพจริง 

       8-19  มี.ค. 2564 - ประเมินสภาพจริง 
- เอกสาร/หลักฐาน 
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แบบประเมิน (เชิงประจักษ์) 
การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถานศึกษา......................................................................... สังกัด ............................... ...................... 
2. ชื่อ – สกุล  ผู้บริหารสถานศึกษา............................................................................................................ 
3. จ านวนครูประจ าการจ านวน ..........................คน  จ านวนครูจ้างสอน.........................คน นักการภารโรง
.....................คน 
4. เปิดสอนระดับชั้น.....................................................จ านวนนักเรียนทั้งหมด.........................คน  

ส่วนที่  ๑  ประเมินตามสภาพจริง      โปรดกรอกคะแนน ในช่องคะแนนที่ได้   (คะแนนเต็ม  80 คะแนน) 
ประเด็น วิธีการพิจารณา   น้ าหนัก 

  คะแนน 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.การบริหารจัดการขยะหรือสิ่งแวดล้อม 
ภายในโรงเรียน  
(10 คะแนน) 
 

1. มีนโยบาย / โครงการ /กิจกรรม /ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
2. มีวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3. มีแผน/สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4. มีนวัตกรรมการด าเนินการด้านการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
10 

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

- มีการจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
(การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้ประโยชน์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้) 
- มีถังทิ้งขยะตามประเภทอย่างชัดเจน (ขยะทั่วไป 
ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) 

 
10 

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

2. ความสะอาด สวยงามและความเป็น 
ระเบียบบริเวณภายในห้องเรียน  
(10 คะแนน) 
 

-สภาพภายในห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม 
เรียบร้อย เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน 

 
15 

      
……………... 
        

3. ความสะอาดร่มรื่นสวยงามบริเวณรอบ
โรงเรียน (10 คะแนน) 
 

-สภาพบริเวณรอบโรงเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
15 

 
………………. 

ส่วนที่ 1 เชิงประจักษ ์

( 50 คะแนน ) 
ส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
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ประเด็น วิธีการพิจารณา   น้ าหนัก 
  คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

4. ความม่ันคง แข็งแรงของอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (5 คะแนน) 

-อาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย 

 
15 

 
………………. 

5. ความม่ันคง แข็งแรงของสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
บริเวณสถานศึกษา เช่น ประตูโรงเรียน รั้ว  
เครื่องเล่น ฯลฯ 

-สิ่งก่อสร้างอ่ืนภายในบริเวณสถานศึกษามีสภาพ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 

 
15 

 
………………. 

 
 
 
 

ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่  1  

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

                                           ต าแหน่ง............................................................ 

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 2 

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

                                            ต าแหน่ง.......................................................... 

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 3  

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

               ต าแหน่ง......................................................... 
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ปฏิทินการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา (จุดเน้นที่ 6) 
                  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ส่งเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานสิ่งแวดล้อม

ภายในสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2563 

2 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติ 

ร.ร. ในสังกัด  
131 ร.ร. 

16 ธ.ค. 2563 

3 ให้โรงเรียนรายงานเอกสารผลการด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นรูปเล่มตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 

ร.ร. ในสังกัด  
131 ร.ร. 

26 ก.พ. 2564 

4 เก็บรวบรวม / ตรวจสอบ  รายงานเอกสารผลการ
ด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

นางอรุณศรี ศรีเมือง 2 มี.ค. 2564 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภาพจริงการ
ด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

นางอรุณศรี ศรีเมือง 2 มี.ค. 2564 

6 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งลงประเมินสภาพจริง
การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

 คณะกรรมการฯ ห้วงระยะเวลา  
8 - 19 มี.ค. 2564 

7 สรุปผลคะแนนจากการประเมินสภาพจริงส่งกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

  นางอรุณศรี ศรีเมือง  ภายใน 26 มี.ค.
2564 

8 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน   นางอรุณศรี ศรีเมือง   8 เม.ย. 2564 
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ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
1)กิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) 
2)แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
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1. ประเด็นการประเมิน 

1.1 กิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (100 คะแนน) 
1.2 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) (100 คะแนน) 

2. ผลงาน/เอกสารหลักฐาน 
2.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการ “การสร้างชุมชน   
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” 

2.2 การประเมินแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ได้แก่ รายงานผลการพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)                              
3. วิธีการประเมิน 

3.1 กิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประเมินจากเอกสารรายงานกิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพ (PLC) โดยคณะกรรมการที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ง  

3.2 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ประเมินจากเอกสารรายงานผลการพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) โดยคณะกรรมการที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ง 
4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนประเมินด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
คะแนนประเมิน     คะแนนประเมิน        

 
 

น าคะแนนประเมินด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ. ดังนี้ 

คะแนนประเมิน 
ด้านการพัฒนาตนเองและ 

พัฒนาวิชาชีพ 

ระดับประเมิน ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

80.00 – 100.00 5 2.40 12.00 
60.00 – 79.99 4 2.40 9.60 
40.00 – 59.99 3 2.40 7.20 
20.00 – 39.99 2 2.40 4.80 

0 – 19.9 1 2.40 2.40 
คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ. = ระดับประเมิน x ค่าน้ าหนัก (2.40) 
ตัวอย่าง คะแนนประเมินด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ = 65.50  

 เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติได้ระดับประเมิน 4 
 คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน = 4X2.40 
    =  9.60 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
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6. เครื่องมือ 
แบบประเมิน PLC 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

ล าดับที่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 องค์ประกอบส าคัญของการท า PLC   20  
 1.1 สภาพทั่วไป ปัญหา (4 คะแนน)   
 1.2 การวิเคราะห์ปัญหา (4 คะแนน)                                        
 1.3 การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา (4 คะแนน)                        
 1.4 การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล (4 คะแนน)                        
 1.5 การสะท้อนความคิดเห็น (อย่างน้อย 4 สัปดาห์) (4 คะแนน)   

2 น าแนวทางและวิธีการที่ได้จาก PLC ไปปฏิบัติ  (30 คะแนน) 
- ความสอดคล้องกับปัญหา (10 คะแนน) 
- ความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ (10 คะแนน) 
- ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ (10 
คะแนน) 

30  

3 ผลการด าเนินงานตามแนวทางและวิธีการ PLC  (30 คะแนน) 
- ผู้เรียน (10 คะแนน)             
- คร ู(10 คะแนน)  
- ผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 
- สถานศึกษา(5 คะแนน) 

30  

4 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร    10  
 - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม PLC ครบทุกคน (10 คะแนน)   
 - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม PLC ไม่ครบทุกคน (0 คะแนน)   

5 การลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล / ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
รวมคะแนน 100  

 
ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

  
ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

  
ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 

                                               (...................................................) 
                                       ต าแหน่ง ................................................. 
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การจัดท า ID Plan (100 คะแนน) 
1. เครื่องมือ  หมายถึง  แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID Plan  (Individual  Development  Plan) 
2. เกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ง ด าเนินการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

ดังนี้ 
     1. องค์ประกอบส าคัญของการท า ID Plan ของผู้บริหารโรงเรียน (50 คะแนน) ประกอบด้วย   

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ( 15 คะแนน)  ประกอบด้วย 
                                  - ข้อมูลส่วนตัว ( 3 คะแนน) 

                 - งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ( 3 คะแนน) 
                 - ผลงานด้านการบริหารที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งปัจจุบัน ( 3 คะแนน) 
                 - การวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานตนเอง ( 3 คะแนน) 
                 - ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานตนเอง ( 3 คะแนน) 

                      ส่วนที่ 2  รายละเอียดแผนพัฒนาตนเอง ( 10 คะแนน)     
                      ส่วนที่ 3  รายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผน  อย่างน้อย 2 เรื่อง ( 10 คะแนน)   
                      ส่วนที่ 4  ผลการพัฒนางานที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 1 เรื่อง (15 คะแนน)  
 2. จ านวน ID Plan  ของครูในโรงเรียน  (50 คะแนน) 

       - ครบทุกคน  50 คะแนน  
       - ไม่ครบทุก 0 คะแนน  
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แบบประเมิน ID Plan 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

ล าดับที่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 องค์ประกอบส าคัญของการท า ID Plan  ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 50  
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   ประกอบด้วย   
 - ข้อมูลส่วนตัว (3 คะแนน)   
 - งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (3 คะแนน)   
 - ผลงานด้านการบริหารที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งปัจจุบัน 

(3 คะแนน) 
  

 - การวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานตนเอง  (3 คะแนน)   
 - ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานตนเอง (3 คะแนน)   
 ส่วนที่ 2  รายละเอียดแผนพัฒนาตนเอง (10 คะแนน)       
 ส่วนที่ 3  รายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างน้อย 2 เรื่อง 

(10 คะแนน) 
ส่วนที่ 4  ผลการพัฒนางานที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
1 เรื่อง (15 คะแนน) 

  

2 จ านวน ID Plan  ของครูในโรงเรียน    50  
 2.1 บุคลากรในสังกัด มี ID Plan ครบทุกคน (50 คะแนน)   
 2.2 บุคลากรในสังกัด มี ID Plan ไม่ครบทุกคน (0 คะแนน)   

คะแนนรวม 100  
 
ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

  
ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

  
ลงชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน 

                                               (...................................................) 
                                       ต าแหน่ง ................................................. 
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งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 
- หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ 
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1. ประเด็นการประเมิน 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ  

2. ผลงาน/เอกสารหลักฐาน 
- เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ    

ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 –  31 มีนาคม 2564 
3. วิธีการประเมิน 

- คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรายงาน  
4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
5. เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนประเมินด้านงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย = คะแนนประเมินเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ 
 น าคะแนนประเมินด้านงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย เทียบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ
ประเมิน ก.ค.ศ.  ดังนี้ 

คะแนนประเมิน 
ด้านงานอื่น 

ที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับประเมิน ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

80.00 – 100.00 5 0.80 4.00 
60.00 – 79.99 4 0.80 3.20 
40.00 – 59.99 3 0.80 2.40 
20.00 – 39.99 2 0.80 1.60 

0 – 19.99 1 0.80 0.80 
 

คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ. = ระดับประเมิน x ค่าน้ าหนัก (0.80) 
ตัวอย่าง  

คะแนนประเมินด้านงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย = 65.00 
เทียบเกณฑ์กาประเมินผลการปฏิบัติได้ระดับประเมิน 4 
คะแนนที่ได้ตามแบบประเมิน = 4X0.80 

     = 3.20  
 

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 
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6. เครื่องมือประเมิน 
 

แบบประเมินการด าเนินงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถานศึกษา.................................................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. ชื่อ – สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา...............................................................................................  
3. เรื่อง.................................................................................................................... ...................... 
 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกคะแนน ในช่องคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ประเด็น วิธีการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ปัจจัยและกระบวนการด าเนินงาน 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ  

(60 คะแนน) 

1. เป้าหมายการพัฒนามีความชัดเจนและ 

    ท้าทาย  

2. มีการจัดเตรียมปัจจัยที่ส่งเสริม 

    ต่อการพัฒนาคุณภาพ  

3. มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน    

4. มีการด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนด  

5. มีผลการด าเนินงานตามขั้นตอน  

10 

 

10 

 

10 

20 

10 

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

 

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

 

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

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

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

 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับคุณภาพผู้เรียน 

(40 คะแนน) 

  บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

      ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 

      ใน Action Plan  

  ไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

      ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 

      ใน Action Plan  

40 

 

 

0 

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

 

 

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

 

 


