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ก.ค.ศ. 5/3 (ดีเด่น) 

(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

 

แบบบันทกึกำรประเมิน 

ด้ำนที ่2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

 

สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

ช่ือผู้รับกำรประเมิน นำย/นำง/นำงสำว.............................................นำมสกุล................................................... 

ต ำแหน่ง            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ  

ต ำแหน่งเลขที ่............................................ 

วทิยฐำนะ              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำช ำนำญกำรพเิศษ 

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

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ............................................................................... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................ขั้น................................บำท 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำช ำนำญกำรพเิศษ  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำเช่ียวชำญ      
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ก.ค.ศ. 5/3 (ดีเด่น) 
(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

แบบบันทึกกำรประเมนิ ด้ำนที ่2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ        

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
 

ค ำช้ีแจง 
 

1. กำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมกำร ฯ ด ำเนินกำรดงัน้ี 
1.1 พิจำรณำจำกเอกสำร/หลกัฐำนท่ีปรำกฏโดยท ำเคร่ืองหมำย ในวงกลมหนำ้เอกสำร/ หลกัฐำนท่ีใช้

ประกอบกำรประเมิน 
1.2 เม่ือพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณภำพอยู่ในระดบัใด ให้ท ำเคร่ืองหมำยวงกลมล้อมรอบระดบัคุณภำพนั้น

หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4 ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน  
และลงช่ือก ำกบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   

1.3 ใหน้ ำผลกำรประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตำรำงสรุปผลกำรประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมกำรฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันำ และขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นระดับคุณภำพ  4  ระดบั  คือ ระดับ  4  ระดับ  3  ระดบั  2  และระดับ  1   

ในแต่ละระดบัคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ดงัน้ี 
 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนเต็ม 4) (คะแนนเต็ม 5) (คะแนนเต็ม 10) 
4 4 5.00 10.00 
3 3 3.75 7.50 
2 2 2.50 5.00 
1 1 1.25 2.50 
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3. สรุปผลกำรประเมิน 

ส่วนที่ ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) คะแนนทีไ่ด้ 
4 3 2 1 

1 
 

กำรเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ   
(60 คะแนน) 

      

1 กำรบริหำรทัว่ไป (20 คะแนน)       
1.1  ควำมสำมำรถในกำรจดัระบบขอ้มูลสำรสนเทศ 

ทำงกำรศึกษำ 
4      

1.2  ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและพฒันำกำรศึกษำ       
และแผนปฏิบติักำรประจ ำปีในกำรจดักำรศึกษำ ครอบคลุม 
ภำรกิจขององคก์รและสอดคลอ้งกบันโยบำยทุกระดบั 

4      

1.3  ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติั 
ไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 

4      

1.4  ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน ระดมทรัพยำกร 
และมีส่วนร่วมกำรจดักำรศึกษำกบัหน่วยงำน 
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำครัฐและเอกชน 

4      

1.5  ควำมสำมำรถในกำรก ำกบั ตรวจสอบ ติดตำม  
ประเมินผลและนิเทศ กำรปฏิบติัตำมแผน 
ของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

4      

 2. กำรพฒันำด้ำนวชิำกำร (16 คะแนน) 
2.1  ควำมสำมำรถในกำรพฒันำดำ้นวชิำกำร 

      
 4      
 2.2  ควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมกำรใชแ้ละพฒันำ    

หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน 
4      

 2.3  ควำมสำมำรถในกำรส่งเสริม สนบัสนุน กำรใชน้วตักรรม
และเทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
เพื่อสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

4      

 2.4  ควำมสำมำรถในกำรจดักำรระบบประกนัคุณภำพ    
กำรศึกษำ  

4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) คะแนนทีไ่ด้ 
4 3 2 1 

 3. กำรบริหำรงำนบุคคล (12 คะแนน)       
 3.1  ควำมสำมำรถในกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง บุคลำกร 

ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
4 

3.2  ควำมสำมำรถในกำรพฒันำบุคลำกรใหป้ฏิบติังำนได ้   
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4      

3.3  ควำมสำมำรถในกำรเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ 4      
4. กำรบริหำรงบประมำณกำรเงินและทรัพย์สิน (8 คะแนน)       

4.1  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
ใหมี้ประสิทธิภำพ 

4 

4.2  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นของ 
ทำงรำชกำรใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่ำ 

4      

5. งำนอ่ืนทีไ่ด้รับมอบหมำย (4 คะแนน)       
ผลสัมฤทธ์ิของงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 4      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่1 60      

2 กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทักษะในกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ (40 คะแนน) 

      

1.  มีกำรศึกษำหำควำมรู้ดว้ยตนเองดว้ยกำรเขำ้ประชุม อบรม 
สัมมนำ ศึกษำดูงำน ศึกษำเพิ่มเติมหรือวธีิกำรอ่ืน ๆ 

10 

2.  มีกำรรวบรวมและประมวลควำมรู้ในกำรพฒันำองคก์ร
และวชิำชีพ 

10      

3.  มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และควำมคิดเห็นในหมู่เพื่อน
ร่วมงำน 

5      

4.  มีกำรเผยแพร่องคค์วำมรู้ภำยในและหรือภำยนอก
หน่วยงำน 

5      
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ส่วนที่ ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
(ให้ใส่เคร่ืองหมำย ) 

คะแนนทีไ่ด้ 

4 3 2 1  

 5.  ไดรั้บรำงวลัจำกตน้สังกดัหรือหน่วยงำนอ่ืน 5      
6.  กำรเป็นสมำชิกหรือเขำ้ร่วมกิจกรรมขององคก์รวชิำกำร

หรือองคก์รวชิำชีพ 
5      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่2 40      
 

หมำยเหตุ  กำรกรอกคะแนนท่ีได้ ให้ดูจำกตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนควบคู่กบัระดับคุณภำพท่ีได้ เช่น ข้อ 1.1 

คะแนนเตม็ 4 คะแนน กรรมกำร ฯ ใหร้ะดบัคุณภำพ 3 ดงันั้น คะแนนท่ีไดคื้อ 3 คะแนน เป็นตน้  

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ลงช่ือ ............................................. กรรมกำรผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี.......เดือน.............................พ.ศ. ........... 
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บันทกึข้อสังเกตเกีย่วกบั จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันำ  และข้อคิดเห็น 
 

1. จุดเด่น   
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
2. จุดทีค่วรพฒันำ   

.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3.ข้อคิดเห็น   

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ ............................................. กรรมกำรผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี.......เดือน.............................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินด้ำนที่ 2 
ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  (100 คะแนน) 

ประกอบด้วย  
ส่วนที ่ 1  กำรเป็นผู้มคีวำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ    

 มจี ำนวน  15  ตัวบ่งช้ี  (60 คะแนน) 
ส่วนที ่ 2  กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทกัษะในกำรบริหำรและ 

 กำรจัดกำรศึกษำ มจี ำนวน 6 ตัวบ่งช้ี  (40 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้รับกำรประเมนิ นำย/นำง/นำงสำว............................................นำมสกลุ.......................... 
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แบบประเมนิด้านที ่2  ด้านความรู้ความสามารถ 

สายงานบริหารการศึกษา    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้านที่  2   ด้านความรู้ความสามารถ (100 คะแนน) 
รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

ส่วนที ่1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (60 คะแนน) 
1. การบริหารทัว่ไป 
    (20 คะแนน) 
 

1.1 ความสามารถในการจดัระบบ   
     ขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา  
     (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศและสามารถเช่ือมโยงกบั
ขอ้มูลภายในหน่วยงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง
เป็นปัจจุบนัและสามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และหลายช่องทาง 

ระดับ 3  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศและสามารถเช่ือมโยงกบั
ขอ้มูลภายในหน่วยงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง
เป็นปัจจุบนัและสามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว     
และผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ระดับ 2  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศและสามารถเช่ือมโยงกบั
ขอ้มูลภายในหน่วยงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง 
และสามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว   

ระดับ 1  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศและสามารถเช่ือมโยงกบั
ขอ้มูลภายในหน่วยงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
       ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถ 
       เช่ือมโยงการใชข้อ้มูลไดท้ั้งภายในหน่วยงาน 
       ขอ้มูลมีความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและสามารถ  
       สืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
       สุ่มสืบคน้ขอ้มูล (ระบุ) 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 1.2 ความสามารถในการวางแผน 
การพฒันาการศึกษาและ 
แผนปฏิบติัการประจ าปีในการบริหาร 
จดัการการศึกษาครอบคลุม 
ภารกิจขององคก์รและสอดคลอ้ง 
กบันโยบายทุกระดบั (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ขอ้มูล จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส  

               อุปสรรค และใชน้วตักรรมเพื่อการวางแผน 
ครอบคลุมภารกิจและสอดคลอ้งกบันโยบาย 

               ทุกระดบั โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ระดับ 3   มีการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ขอ้มูลจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และ
อุปสรรค  เพื่อการวางแผน ครอบคลุมภารกิจ 

               และสอดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบั 
               โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
        แผนปฏิบติัการประจ าปี 
        แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
        แผนกลยทุธ์ 
        ค  าสั่งแต่งตั้งคณะจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
        และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
        สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          การจดัท าแผน 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  ระดับ 2   มีการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ขอ้มูลจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และ
อุปสรรค  เพื่อการวางแผน ครอบคลุมภารกิจ  
โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

ระดับ 1  มีการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ขอ้มูลจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส  
และอุปสรรค เพื่อการวางแผน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 
  1.3 ความสามารถในการด าเนินการ 

น าแผนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง 
เป็นรูปธรรม (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีการประชุม ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจ  สนบัสนุน
ทรัพยากรใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าแผน 
ไปสู่การปฏิบติัได ้เป็นไปตามระยะเวลา 
และเป้าหมายท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

ระดับ 3  มีการประชุม ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจ สนบัสนุน
ทรัพยากรใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าแผน 
ไปสู่การปฏิบติัได ้เป็นไปตามระยะเวลา 
และเป้าหมายท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

 

ระดับ 2  มีการประชุม ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจ สนบัสนุน
ทรัพยากรใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าแผน 
ไปสู่การปฏิบติัได ้เป็นไปตามระยะเวลาและ
เป้าหมายท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

 

ระดับ 1  มีการประชุม ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจ สนบัสนุน
ทรัพยากรใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าแผน 
ไปสู่การปฏิบติัได ้เป็นไปตามระยะเวลาและ
เป้าหมายท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
       แผนปฏิบติัการประจ าปี 
       แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
        รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       สรุปรายงาน กิจกรรม โครงการท่ีปฏิบติั 
       สัมภาษณ์ สอบถามผูท่ี้รับผดิชอบกิจกรรม    
       โครงการต่าง ๆ 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 

1.4 ความสามารถในการประสานงาน 
ระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วม  
การจดัการศึกษากบัหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน  
(4 คะแนน) 

การระดมทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมกบัองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีประเด็นการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี  

(1) ดา้นงบประมาณ  
(2) ดา้นบุคลากร  
(3) ดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์ 
(4) ดา้นส่ือ นวตักรรม และหรือเทคโนโลยี 

 ทางการศึกษา 
(5) ดา้นแหล่งเรียนรู้   
(6) อ่ืน ๆ 

 

ระดับ 4 ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4 ดา้น 
 

ระดับ 3 ด าเนินการได ้3 ดา้น 
 

ระดับ 2 ด าเนินการได ้2 ดา้น 
 

ระดับ 1 ด าเนินการได ้1 ดา้น 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
       วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ของหน่วยงาน 
       นโยบาย โครงการ กิจกรรม ในการประสาน 
       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 
       ในการจดัการศึกษา 
       เอกสารหลกัฐานการมีส่วนร่วมจาก 
       ทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา เช่น ค าสั่ง  
       รายงานการประชุม ภาพถ่าย หนงัสือเชิญประชุม   
       หรือส่ิงท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 
       สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
        เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  
  
  

1.5 ความสามารถในการก ากบั  
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
และนิเทศการปฏิบติัตามแผนงาน 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(4 คะแนน) 

  
  
  

ระดับ 4   มีแผน เคร่ืองมือ และการมอบหมายบุคลากร 
ในการนิเทศ ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลครอบคลุมเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
น าผลมาพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ระดับ 3   มีแผน เคร่ืองมือ และการมอบหมายบุคลากร 
ในการนิเทศ ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลครอบคลุมเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และน าผลมาพฒันา 

 

ระดับ 2   มีแผน เคร่ืองมือ และการมอบหมายบุคลากร 
ในการนิเทศ ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลครอบคลุมเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ระดับ 1  มีแผน เคร่ืองมือ และการมอบหมายบุคลากร 
ในการนิเทศ ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม และ 
ประเมินผล 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
       แผนก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
       และนิเทศ 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก ากบั ตรวจสอบติดตามฯ 
          ค าสั่งมอบหมายภารกิจในการก ากบั ตรวจสอบ 
       ติดตามฯ 
       สรุปผล การก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม 
       ประเมินผลและนิเทศ 
      หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าผลการก ากบั  
       ตรวจสอบ ติดตามฯ มาใชใ้นการพฒันา 
       เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 
2. การพฒันา 
   ดา้นวชิาการ  
 (16 คะแนน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ความสามารถในการพฒันา 
ดา้นวชิาการ (4 คะแนน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นวชิาการ  มีการส่งเสริม
งานวจิยัและน าผลการวจิยัมาใช ้มีแผนพฒันางาน
วชิาการ การจดัเครือข่ายทางวิชาการและ 
มีการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ มีการน าไปใช ้
เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวชิาการ และส่งผล  
ต่อการพฒันาการศึกษา 

 

ระดับ 3  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นวชิาการมีการส่งเสริม
งานวจิยัและน าผลการวจิยัมาใช ้ แผนพฒันางาน
วชิาการ การจดัเครือข่ายทางวชิาการ และ 
มีการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ มีการ
น าไปใช ้เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

 
 

 ระดับ 2  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นวชิาการ  มีการส่งเสริม
งานวจิยัแผนพฒันางานวชิาการ การจดัเครือข่าย 
ทางวชิาการและมีการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 
และมีการน าไปใช ้

ระดับ 1  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นวชิาการ  แผนพฒันางาน  
วชิาการ การจดัเครือข่ายทางวิชาการ และ 
จดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
     ฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวชิาการ 
     แผนพฒันางานวชิาการ 
     ผงัการจดัระบบเครือข่ายทางวชิาการ 
     แผนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     งานวจิยั 
     รายงานการน าผลงานวจิยัมาใช ้   
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ท่ีรับผดิชอบงานวชิาการ ศึกษานิเทศก ์
 ครูผูส้อน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 
  
 
 
  
  

2.2 ความสามารถในการส่งเสริม 
       การใชแ้ละพฒันาหลกัสูตร 
       การเรียนการสอน (4 คะแนน) 
 
  
  
  
  

ระดับ 4  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา มีการน าไปใช ้มีการประเมิน และ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ระดับ 3  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา มีการน าไปใช ้และมีการประเมิน
การใชห้ลกัสูตร 

 

ระดับ 2  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา และมีการน าหลกัสูตรไปใช ้ 

 

ระดับ 1  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
     แผนพฒันางานวชิาการ 
     แผนพฒันาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร 
     การเรียนการสอน 
     สรุปรายงานผล ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
     และนิเทศการใชห้ลกัสูตร 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
     ศึกษานิเทศก ์ครูผูส้อน เป็นตน้ 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………  
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

 2.3 ความสามารถในการส่งเสริม  
สนบัสนุน การใชน้วตักรรมและ 
เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุน 
การเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียน 
เป็นส าคญั (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัหา พฒันาและ 
ใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการจดัหาแหล่งบริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง มีการจดัศูนยบ์ริการ 
ส่ือ นวตักรรมทางการศึกษา และมี website  
ทางดา้นวชิาการท่ีใชส้ าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
     แผนพฒันางานวชิาการ 
     ขอ้มูลศูนยบ์ริการส่ือ นวตักรรมและ 
      เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
     ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งเรียนรู้ 
     ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………  

  ระดับ 3  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัหา พฒันาและ 
ใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการจดัหาแหล่งบริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการจดั
ศูนยบ์ริการส่ือ นวตักรรมทางการศึกษา 

ระดับ 2  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัหา พฒันาและ 
ใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีการจดัหาแหล่งบริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดับ 1  มีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัหา พฒันาและ 
ใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 
  2.4 ความสามารถในการจดัการระบบ 

       ประกนัคุณภาพการศึกษา  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีขอ้มูล
สารสนเทศในระบบประกนั  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
จดัท ารายงานการพฒันาตนเอง มีการมอบหมาย 
ใหบุ้คลากรรับผดิชอบ มีการประเมิน ตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน น าผลมาใชใ้นการปรับปรุง 
และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

ระดับ 3   มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีขอ้มูล
สารสนเทศในระบบประกนั  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
จดัท ารายงานการพฒันาตนเอง มีการมอบหมาย
ใหบุ้คลากรรับผดิชอบ มีการประเมิน ตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง น าผลมาใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
แผนพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ฐานขอ้มูลสารสนเทศในระบบการประกนั 
คุณภาพการศึกษา 
ค าสั่งมอบหมายผูรั้บผดิชอบงานประกนั 
คุณภาพการศึกษา 
รายงานการพฒันาตนเองของสถานศึกษา 
รายงานสรุปผลการประเมินตรวจสอบ 
คุณภาพสถานศึกษา      
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยต่อ 
สาธารณชน 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าผลมาใช ้ 
ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

  ระดับ 2  มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีขอ้มูล
สารสนเทศในระบบประกนั  ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจดัท ารายงานการพฒันาตนเอง มีการ
มอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ มีการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง 

 

ระดับ 1  มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีขอ้มูล
สารสนเทศในระบบประกนั  ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจดัท ารายงานการพฒันาตนเอง มีการ
มอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ มีการประเมิน 
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาบางแห่ง 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

3. การบริหารงาน  
    บุคคล   
    (12 คะแนน) 
  

3.1 ความสามารถในการสรรหา บรรจุ  
      แต่งตั้งบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล  
      (4 คะแนน) 
  

ระดับ 4  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากรท่ีถูกตอ้ง  
เป็นปัจจุบนัและทนัสมยั มีแผนอตัราก าลงั  
มีการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษา
และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีความถูกตอ้ง  
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม  

 

ระดับ 3  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากรท่ีถูกตอ้ง  
เป็นปัจจุบนัและทนัสมยั มีแผนอตัราก าลงั  
มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษาและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และมีความถูกตอ้ง 

 

ระดับ 2  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากรท่ีถูกตอ้ง  
เป็นปัจจุบนั มีแผนอตัราก าลงั มีการสรรหา 
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

 

ระดับ 1  มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากร มีการสรรหา  
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล    
ฐานขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบับุคลากร 
แผนอตัราก าลงับุคลากร 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ  
คณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา บรรจุ   
แต่งตั้งบุคลากร 
ขอ้มูลความตอ้งการบุคลากรของสถานศึกษา 
สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
เจา้หนา้ท่ี ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นตน้ 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  

3.2 ความสามารถในการพฒันา 
บุคลากรใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ  (4 คะแนน) 

 
  

ระดับ 4  มีขอ้มูลสารสนเทศตามความตอ้งการ 
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการวางแผน   
มีกระบวนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ  
มีเครือข่ายประสานการพฒันาบุคลากร  
มีการพฒันาบุคลากรตามแผน และมีการติดตาม
ประเมินผลการพฒันา 

ระดับ 3  มีขอ้มูลสารสนเทศตามความตอ้งการ 
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการวางแผน   
มีกระบวนการ พฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ    
มีเครือข่ายประสานการพฒันาบุคลากร  
และมีการพฒันาบุคลากรตามแผน 

ระดับ 2  มีขอ้มูลสารสนเทศตามความตอ้งการ 
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา การวางแผน   
และมีกระบวนการ พฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ  

ระดับ 1  มีขอ้มูลสารสนเทศตามความตอ้งการ 
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา การวางแผน   
และมีกระบวนการพฒันาบุคลากร 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล       
ขอ้มูลสารสนเทศ ความตอ้งการพฒันา 
ของบุคลากร 
แผนการพฒันาบุคลากร 
การวางระบบเครือข่ายการพฒันาบุคลากร 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผล      
การปฏิบติังานของบุคลากร 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 
  
  
  
  
  

3.3 ความสามารถในการเสริมสร้าง 
ขวญัและก าลงัใจ (4 คะแนน) 

  
  
  
  

มีประเด็นการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 
(1) ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
(2) ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
(3) ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บรางวลัในสาขาต่าง ๆ  
(4) มีการใหร้างวลั บ าเหน็จความชอบ  
(5) ใหก้ารยกยอ่งชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมี

ผลงานดีเด่น  
(6) อ่ืน ๆ  

 

ระดับ 4 ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ 
 

ระดับ 3 ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4 รายการ 
 

ระดับ 2 ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 รายการ 
 

ระดับ 1 ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 รายการ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
แผนการพฒันาบุคลากร 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดูงาน 
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการไดรั้บรางวลั 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาความดี 
ความชอบ 
กิจกรรม หรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การยกยอ่ง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากร 
สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

4.การบริหาร 
  งบประมาณ  
  การเงินและ  
  ทรัพยสิ์น   
  (8คะแนน) 
  

4.1 ความสามารถในการบริหาร 
การเงินและงบประมาณ 
ใหมี้ประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

  
  

ระดับ 4  มีแผนบริหารงบประมาณ การจดัระบบบริหาร
จดัการงบประมาณ มีการใชเ้งินตามแผน
งบประมาณ มีการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
มาใชใ้นการบริหารงบประมาณใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ มีการท ารายงานทางการเงิน  
เป็นปัจจุบนั และมีระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3     มีแผนบริหารงบประมาณ การจดัระบบบริหารจดัการ
งบประมาณ มีการใชเ้งินตามแผนงบประมาณมีการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารงบประมาณใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ มีการท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบนั  
และมีระบบตรวจสอบภายใน 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
แผนบริหารงบประมาณ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ  
รายงานการก ากบั ติดตาม  
รายงานการใชจ่้ายงบประมาณ 
รายงานการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  ระดับ 2  มีแผนบริหารงบประมาณ การจดัระบบบริหาร
จดัการงบประมาณ มีการใชเ้งินตามแผน
งบประมาณ มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
บริหารงบประมาณ มีการท ารายงานทางการเงิน 
และมีระบบตรวจสอบภายใน 

ระดับ 1  มีแผนบริหารงบประมาณ การจดัระบบบริหาร
จดัการงบประมาณ มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้น
การบริหารงบประมาณ มีการใชเ้งินตามแผน
งบประมาณ และมีระบบตรวจสอบภายใน 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  

4.2 ความสามารถในการบริหาร 
จดัการทรัพยสิ์นของทางราชการ 
ใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า  
(4 คะแนน) 

  

ระดับ 4  มีทะเบียนทรัพยสิ์น มีการจดัซ้ือ จดัหา  
เป็นไปตามระเบียบ ตรงกบัความตอ้งการ และ 
ความจ าเป็น มีการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหใ้ช้
ประโยชนคุ์ม้ค่า มีการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
มีการจ าหน่ายพสัดุ และมีรายงานผล 
การตรวจสอบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

ระดับ 3  มีทะเบียนทรัพยสิ์น มีการจดัซ้ือ จดัหา  
เป็นไปตามระเบียบ มีการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้
ใชป้ระโยชน์คุม้ค่า มีการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
มีการจ าหน่ายพสัดุ และมีรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ระดับ 2  มีทะเบียนทรัพยสิ์น มีการจดัซ้ือ จดัหา  
เป็นไปตามระเบียบ  มีการตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปี และมีรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ระดับ 1  มีทะเบียนทรัพยสิ์น มีการจดัซ้ือ จดัหา  
เป็นไปตามระเบียบ  และมีการตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปี 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
ทะเบียนทรัพยสิ์นต่าง ๆ เช่น บญัชีวสัดุ 
ทะเบียนครุภณัฑ ์เป็นตน้ 
หลกัฐานการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ ารุงรักษา พสัดุ 
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบพสัดุ 
ประจ าปี 
หลกัฐานการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

5. งานอ่ืนท่ีไดรั้บ 
     มอบหมาย  
    (4 คะแนน) 
 

ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
(4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4  การปฏิบติังานเป็นระบบ ถูกตอ้ง รวดเร็ว บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดในระดบัดีมาก 

 

ระดับ 3  การปฏิบติังานเป็นระบบ ถูกตอ้ง รวดเร็ว บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดในระดบัดี 

 

ระดับ 2  การปฏิบติังานเป็นระบบ ถูกตอ้ง รวดเร็ว บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดในระดบั 
ปานกลาง 

 

ระดับ 1  การปฏิบติังานเป็นระบบ ถูกตอ้ง รวดเร็ว บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดในระดบัพอใช ้

 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
ค าสั่ง หนงัสือราชการ  
ร่องรอยการปฏิบติังาน ผลงานท่ีปรากฏ  
สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

ส่วนที่  2 การพฒันาตนเองเพ่ือเพิม่พูนความรู้และทกัษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (40 คะแนน) 

การพฒันาตนเอง 
(40 คะแนน) 

1. มีการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
ดว้ยการเขา้ประชุม อบรม สัมมนา 

    ศึกษาดูงาน ศึกษาเพิ่มเติมหรือ 
วธีิการอ่ืน ๆ (10 คะแนน) 

ระดับ 4  มีการศึกษาดว้ยตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย
และมีชัว่โมงเขา้ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ศึกษาเพิ่มเติมหรือวธีิการอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่  
40 ชัว่โมง/ปี 

  

ระดับ 3  มีการศึกษาดว้ยตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
และมีชัว่โมงเขา้ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ศึกษาเพิ่มเติม หรือวธีิการอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่  
30 ชัว่โมง/ปี 

 

ระดับ 2  มีการศึกษาดว้ยตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
และมีชัว่โมงเขา้ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
หรือวธีิการอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง/ปี  

 

ระดับ 1  มีการศึกษาดว้ยตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย
และมีชัว่โมงเขา้ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ศึกษาเพิ่มเติม หรือวธีิการอ่ืน ๆ นอ้ยกวา่  
20 ชัว่โมง/ปี  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
หลกัฐานท่ีแสดงถึงการศึกษาดว้ยตนเอง 
หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเขา้อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพิ่มเติม หนงัสือแจง้ 
เขา้ประชุม อบรม สมัมนา เกียรติบตัร วฒิุบตัร 
โครงการ ก าหนดการ ปฏิทินการประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
สัมภาษณ์ สอบถามผูรั้บการประเมิน 
เพือ่นร่วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  
  

2. มีการรวบรวมและประมวลความรู้ 
ในการพฒันาองคก์รและวชิาชีพ 
(10 คะแนน) 

ระดับ 4  มีการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ 
ปรับปรุงใหท้นัสมยั รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีส าคญั 
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันางาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งนอ้ย 4 เร่ือง 

 

ระดับ 3   มีการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ 
ปรับปรุงใหท้นัสมยั รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีส าคญั 
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันางาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง 

 

ระดับ 2   มีการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ 
ปรับปรุงใหท้นัสมยั รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีส าคญั 
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันางาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

 

ระดับ 1   มีการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ 
ปรับปรุงใหท้นัสมยั รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีส าคญั 
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันางาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
ประมวลความรู้ ท่ีมีการจดัเป็นหมวดหมู่ 
หลกัฐานการน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใช ้
ในการพฒันาองคก์รและวชิาชีพ 
ผลงานท่ีเกิดจากการน าองคค์วามรู้มาใช ้
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  3. มีการแลกเปล่ียนความรู้ และ  
ความคิดเห็นในหมู่เพื่อนร่วมงาน  
(5 คะแนน) 

 

ระดับ 4  เขา้ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม 
ท่ีหน่วยงานจดั และมีการใชอ้งคค์วามรู้ท่ีไดน้ั้น 
ไปแกปั้ญหาและพฒันางาน 

 

ระดับ 3  เขา้ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนกิจกรรม 
ท่ีหน่วยงานจดั และมีการใชอ้งคค์วามรู้ท่ีไดน้ั้น 
ไปแกปั้ญหาและพฒันางาน 

 

ระดับ 2  เขา้ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน   
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรม 
ท่ีหน่วยงานจดั และมีการใชอ้งคค์วามรู้ท่ีไดน้ั้น 
ไปแกปั้ญหาและพฒันางาน 

 

ระดับ 1  เขา้ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรมท่ีหน่วยงาน
จดัและพฒันางาน และมีการใชอ้งคค์วามรู้ท่ีไดน้ั้น 
ไปพฒันางาน 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
รายงานการประชุม 
ขอ้เขียนเชิงวชิาการท่ีน าเสนอท่ีประชุม 
ส่ือหรือเอกสารประกอบการประชุม                       
สัมภาษณ์ สอบถามผูรั้บการประเมิน  
เพื่อนร่วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  
  
  
  
  
  

4. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ภายใน 
   และหรือภายนอกหน่วยงาน  
(5 คะแนน) 

  

มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
(1) เอกสารส่ิงพิมพ ์  
(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วทิยกุระจายเสียง   
(4) โทรทศัน์   
(5) website  
(6) เป็นวทิยากร หรือท่ีปรึกษาทางวชิาการ   
(7) อ่ืน ๆ 

 

ระดับ 4 ด าเนินการไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ 
 

ระดับ 3 ด าเนินการได ้4 รายการ 
 

ระดับ 2 ด าเนินการได ้3 รายการ 
 

ระดับ 1 ด าเนินการไดน้อ้ยกวา่ 3 รายการ 
  
  
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
เอกสารเผยแพร่ 
บทวทิย ุโทรทศัน์ 
เทป หรือ CD บนัทึกภาพ บนัทึกเสียงเผยแพร่ 
องคค์วามรู้ 
website 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากรหรือหนงัสือแต่งตั้ง 
เป็นท่ีปรึกษา 
สัมภาษณ์ สอบถามผูรั้บการประเมิน 
เพื่อนร่วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

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



 

 

- 67 - 
- 67 - 

 

 

 

 

 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  
  
  
  

5. ไดรั้บรางวลัจากตน้สังกดัหรือ 
    หน่วยงานอ่ืน  (5 คะแนน) 
  
  
  
  

ผูรั้บการประเมินหรือหน่วยงานของผูรั้บการประเมิน
ไดรั้บรางวลัในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ  
ระดบัหน่วยงานตน้สังกดั หรือรางวลัจากหน่วยงานอ่ืน
ตั้งแต่ระดบัจงัหวดัข้ึนไป 
 

ระดับ 4 ไดรั้บรางวลัในระดบัต่าง ๆ จ านวนไม่นอ้ยกวา่  
4 รายการ 

 

ระดับ 3 ไดรั้บรางวลัในระดบัต่าง ๆ จ านวน 3 รายการ 
 

ระดับ 2 ไดรั้บรางวลัในระดบัต่าง ๆ จ านวน 2 รายการ 
 

ระดับ 1 ไดรั้บรางวลัในระดบัต่าง ๆ จ านวน 1 รายการ 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล 
เกียรติบตัร 
โล่รางวลั 
หนงัสือชมเชย  
สัมภาษณ์ สอบถามผูรั้บการประเมิน  
เพื่อนร่วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 

  
  

6. การเป็นสมาชิกหรือการเขา้ร่วม 
    กิจกรรมขององคก์รวชิาการหรือ 
    องคก์รวชิาชีพ  (5 คะแนน) 
  

ระดับ 4  เป็นสมาชิกและเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร
วชิาการหรือองคก์รวชิาชีพของผูบ้ริหารการศึกษา
หรือองคก์รวชิาการหรือองคก์รวชิาชีพ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  ๆโดยเป็นกรรมการ หรือคณะท างาน 
ในการจดังานหรือกิจกรรมหรือเป็นผูน้ าเสนอ
ผลงานและเผยแพร่ผลงานโดยเป็นท่ียอมรับ  

 

ระดับ 3  เป็นสมาชิกหรือเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร
วชิาการหรือองคก์รวชิาชีพของผูบ้ริหารการศึกษา
หรือองคก์รวชิาการหรือองคก์รวชิาชีพ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยเป็นคณะท างาน  
ในการจดังานหรือกิจกรรมหรือ 
เป็นผูน้ าเสนอผลงาน 

 
 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
เอกสารหลกัฐานการแสดงเป็นสมาชิก 
เอกสารหลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ช้ินงาน/ผลงาน 
สัมภาษณ์ สอบถามผูรั้บการประเมิน  
เพื่อนร่วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

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



 

 

- 69 - 
- 69 - 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน 
  ระดับ 2  เป็นสมาชิกหรือเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร

วชิาการหรือองคก์รวชิาชีพของผูบ้ริหารการศึกษา
หรือองคก์รวชิาการหรือองคก์รวชิาชีพ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในการจดังานหรือกิจกรรมหรือ
เป็นผูน้ าเสนอผลงาน 

 

ระดับ 1  เขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รวชิาการหรือองคก์ร 
วชิาชีพของผูบ้ริหารการศึกษาหรือองคก์รวชิาการ
หรือองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ ..............................................................กรรมการผูป้ระเมิน             
      (.................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................ 
วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. .................. 


