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(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 
 

แบบบันทกึกำรประเมิน 

ด้ำนที่ 2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

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

ต ำแหน่ง            รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

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

วทิยฐำนะ          รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

                                 ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                          ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รับเงินเดือน อนัดับ คศ. ...................................................ขั้น.........................................................บำท 

สถำนศึกษำ................................................ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ............................................. 

เขต/อ ำเภอ..............................................จังหวดั…………...........................   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน          

รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รองผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ      
 

 
 

 ก.ค.ศ. 5/2  (ดีเด่น) 
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(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 
 

แบบบันทึกกำรประเมนิด้ำนที ่2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
      

ค ำช้ีแจง 
/ 
 

1. วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมกำรฯ ด ำเนินกำรดงัน้ี 
    1.1 พิจำรณำจำกเอกสำร/หลกัฐำนท่ีปรำกฏโดยท ำเคร่ืองหมำย ในวงกลมหนำ้เอกสำร/ 

 หลกัฐำนท่ีใชป้ระกอบกำรประเมิน 
    1.2 เม่ือพิจำรณำแลว้เห็นวำ่มีคุณภำพอยูใ่นระดบัใด ให้ท ำเคร่ืองหมำยวงกลมลอ้มรอบ 
          ระดบัคุณภำพนั้น หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4  
           ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน และลงช่ือก ำกบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   
    1.3 ใหน้ ำผลกำรประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตำรำงสรุปผลกำรประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมกำรฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันำและขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 

 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
    ก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือ ระดบั 4  ระดบั 3  ระดบั 2  และระดบั 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ก.ค.ศ. 5/2  (ดีเด่น) 



 
 

 
3. สรุปผลกำรประเมนิ 
 

ส่วนที่ ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนทีไ่ด้ 

4 3 2 1 

1 กำรเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร       
สถำนศึกษำ  (60 คะแนน) 

1. กำรวำงแผนพฒันำกำรศึกษำ  (8 คะแนน) 
    1.1 กำรจดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำ 4 
    1.2 ด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำกำรศึกษำ 4      
2. กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำร 
    กจิกำรสถำนศึกษำ (4 คะแนน) 

4 
 

     

3. กำรบริหำรวชิำกำร (16 คะแนน) 
    3.1 กำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
    3.2 กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ 
    3.3 กำรพฒันำส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ี    
          และแหล่งกำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำ 
    3.4 กำรจดัท ำระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

      
4      
4      
4 
 

     

4      
4. กำรบริหำรงบประมำณ  (4 คะแนน) 4      

5. กำรบริหำรงำนบุคคล  (8 คะแนน) 
    5.1 กำรจดัระบบบริหำรงำนบุคคล 
    5.2 กำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร     
           ทำงกำรศึกษำ 

      
4      
4      

      
 6. กำรบริหำรทัว่ไป  (12 คะแนน) 

    6.1 กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม    
    6.2 กำรบริหำรกิจกำรนกัเรียน 
    6.3 กำรบริหำรงำนธุรกำรและงำนสัมพนัธ์ชุมชน              

      
4      
4      
4      

 

 

 

 

 

 

 

- 40 - 



 

 

ส่วนที่ ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนทีไ่ด้ 

4 3 2 1 
 7. กำรเป็นผู้น ำด้ำนนวตักรรมกำรบริหำร   

 กำรศึกษำ  (8 คะแนน) 
    7.1 กำรใชน้วตักรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 
    7.2 กำรคิดริเร่ิมนวตักรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 
 

4 
    

 

4      

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่1 60      
2 กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทักษะ

ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (40 คะแนน) 
 

 
10 

     

1. กำรศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ด้วยวธีิกำรต่ำง ๆ  
    (10 คะแนน) 
2. กำรประมวลควำมรู้เกีย่วกับกำรพฒันำ    
     วชิำกำรและวชิำชีพ  (10 คะแนน) 
    2.1 กำรประมวลควำมรู้เก่ียวกบักำรพฒันำวชิำกำร 
    2.2 กำรประมวลควำมรู้เก่ียวกบักำรพฒันำวชิำชีพ 

      
 

5 
     

5      

3. กำรน ำควำมรู้และทกัษะมำใช้ในกำรบริหำร     
    จัดกำรสถำนศึกษำ 

10      

4. กำรให้บริกำรทำงวชิำกำรและวชิำชีพ 10      
ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่2 40   

 
 

หมำยเหตุ  กำรกรอกคะแนนท่ีไดใ้ห้ดูจำกตำรำงเกณฑก์ำรใหค้ะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภำพท่ีได ้เช่น ขอ้ 1.1 
                  คะแนนเตม็ 4 คะแนน กรรมกำรฯ ใหร้ะดบัคุณภำพ 3 ดงันั้น คะแนนท่ีได ้คือ 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  กำรเป็นผู้มคีวำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
                              จ ำนวน 15 ตัวบ่งช้ี (60 คะแนน) 
               ส่วนที ่2  กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทกัษะในกำรบริหำรจัดกำร 
                  สถำนศึกษำ  จ ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (40 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผู้รับกำรประเมนิ นำย/นำง/นำงสำว.....................................นำมสกลุ.......................................



 

 

แบบประเมนิด้ำนที ่2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
ด้ำนที ่2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ (100 คะแนน) 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

ส่วนที ่1 กำรเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (60 คะแนน) 
1. กำรวำงแผนพฒันำ  
    กำรศึกษำ  (8 คะแนน) 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1.1 กำรจดัท ำแผนพฒันำ   
      กำรศึกษำ  (4 คะแนน) 
 

ระดับ 4 มีแผนพฒันำกำรศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยทุกระดบั  
              และครอบคลุมภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน 
              ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกระบวนกำรจดัท ำ 
              ถูกตอ้ง ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนทุกขั้นตอน  
              แผนปฏิบติักำรประจ ำปีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์   
              และผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ระดับ 3  มีแผนพฒันำกำรศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยทุกระดบั  
               และครอบคลุมภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน 
               ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกระบวนกำรจดัท ำ 
               ถูกตอ้ง ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนทุกขั้นตอน  
               และผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล  
    แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ  ขอ้มูล 
    บนัทึก/รำยงำนผล  
    กำรวเิครำะห์ สังเครำะห์      
    ขอ้มูล จุดเด่น จุดดอ้ย  โอกำส 
    อุปสรรคของสถำนศึกษำ 
    แผนกลยทุธ์ 
    แผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
    ปฏิทินกำรปฏิบติังำน 
    บนัทึก/รำยงำนผล 
    กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร    
    หรือกิจกรรม  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ระดับ 2  มีแผนพฒันำกำรศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยทุกระดบั 
              และครอบคลุมภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน 
              ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกระบวนกำรจดัท ำ 
              ถูกตอ้ง และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผน   
               และผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ระดับ 1  มีแผนพฒันำกำรศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยทุกระดบั  
              และครอบคลุมภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน 
              ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง  และมีกระบวนกำรจดัท ำ 
              ถูกตอ้ง 

      สรุปรำยงำนผล 
      กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร    
      หรือกิจกรรม 
     แผนพฒันำเศรษฐกิจและ   
      สังคมแห่งชำติ แผนพฒันำ  
      กำรศึกษำแห่งชำติ    
      แผนพฒันำดำ้นกำรศึกษำ 
      ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ   
       และจงัหวดัท่ีตั้งโรงเรียน 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง  
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืน 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

  
 

1.2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
     พฒันำกำรศึกษำ    
     (4 คะแนน) 
 

ระดับ 4  มีกำรประชุมช้ีแจง ท ำควำมเขำ้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีกำรมอบหมำยงำน    
               มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีก ำหนดไวค้รบถว้น   
               และมีกำรนิเทศ ติดตำม บนัทึก หรือรำยงำนผลกำรนิเทศ  
               มีกำรน ำผลกำรนิเทศ  ไปใชใ้นกำรปรับปรุงแผน แผนงำน  
               โครงกำร และมีกำรรำยงำนผลกำรจดัท ำโครงกำรหรือกิจกรรม 
               ครบถว้น 
ระดับ 3  มีกำรประชุมช้ีแจง ท ำควำมเขำ้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีกำรมอบหมำยงำน   
               มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีก ำหนดไวค้รบถว้น   
               และมีกำรนิเทศ ติดตำม บนัทึก หรือรำยงำนผลกำรนิเทศ และ 
               มีกำรน ำผลกำรนิเทศ ไปใชใ้นกำรปรับปรุงแผน แผนงำน  
                และโครงกำร 
ระดับ 2  มีกำรประชุมช้ีแจง ท ำควำมเขำ้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกำรมอบหมำยงำน 
                มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีก ำหนดไวค้รบถว้น   
               และมีกำรนิเทศ ติดตำม บนัทึก หรือรำยงำนผลกำรนิเทศ  
ระดับ 1  มีกำรประชุมช้ีแจง ท ำควำมเขำ้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีกำรมอบหมำยงำน    
               และมีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีก ำหนดไว ้
               ครบถว้น    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     บนัทึก/รำยงำนผลกำรวเิครำะห์  สังเครำะห์ 
     ขอ้มูล จุดเด่น จุดดอ้ย โอกำส  
     อุปสรรคของสถำนศึกษำ 
     แผนกลยทุธ์ 
     แผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
     ปฏิทินกำรปฏิบติังำน 
     บนัทึก/รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
     ตำมโครงกำร  หรือกิจกรรม  
     สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม 
     โครงกำรหรือกิจกรรม 
     แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
      แผนพฒันำกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพฒันำ   
      ดำ้นกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร   
      กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ   และ  
      จงัหวดัท่ีตั้งโรงเรียน 
     สัมภำษณ์ สอบถำม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………..  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
2. กำรจดัโครงสร้ำง 
    กำรบริหำรกิจกำร        
    สถำนศึกษำ    
    (4 คะแนน)   
 

กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำร 
กิจกำรสถำนศึกษำ 
 

ระดับ 4  มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกักำรกระจำยอ ำนำจ  
และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสอดคลอ้งและเช่ือมโยง 

              ของสำยงำน  มีควำมครอบคลุมขอบข่ำยและภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ   
              ผำ่นควำมเห็นชอบของตน้สังกดั  มีกำรมอบหมำยงำนแก่บุคลำกร 
              ตำมภำรกิจ  โดยใชข้อ้มูลพื้นฐำนของบุคลำกรและบริบทของสถำนศึกษำ   
              มีกำรจดัสรรทรัพยำกร  สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  

และจดัใหมี้ระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
ระดับ 3  มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกักำรกระจำยอ ำนำจ 
              และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสอดคลอ้งและเช่ือมโยง  
              ของสำยงำน  มีควำมครอบคลุมขอบข่ำยและภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ 
              ผำ่นควำมเห็นชอบของตน้สังกดั และมีกำรมอบหมำยงำนแก่บุคลำกร 
              ตำมภำรกิจ  โดยใชข้อ้มูลพื้นฐำนของบุคลำกรและบริบทของสถำนศึกษำ 
ระดับ 2  มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกักำรกระจำยอ ำนำจ 

และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสอดคลอ้งและเช่ือมโยง 
ของสำยงำน  มีควำมครอบคลุมขอบข่ำยและภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ   

              และผำ่นควำมเห็นชอบของตน้สังกดั 
ระดับ 1  มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกักำรกระจำยอ ำนำจ   
              และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสอดคลอ้งและเช่ือมโยง 
              ของสำยงำน  มีควำมครอบคลุมขอบข่ำยและภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ                         

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล   
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      แผนภูมิโครงสร้ำง กำรบริหำร        
     ค ำสั่งมอบหมำยงำน  
     ตำมภำรกิจ  
     รำยงำนกำรประชุม 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง   
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืน 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
3. กำรบริหำรวชิำกำร 
    (16 คะแนน) 
 

3.1  กำรพฒันำหลกัสูตร  
       สถำนศึกษำ   (4 คะแนน) 
  

ระดับ 4  หลกัสูตรมีควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหำร ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำหลกัสูตร 
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ 
จุดหมำย   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โครงสร้ำง  เวลำเรียน   
ค ำอธิบำยรำยวชิำ  แนวด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้ กำรวดัผลและ   
ประเมินผล) หลกัสูตรผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ  มีกำรน ำหลกัสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบติั มีระบบกำรนิเทศ  
ติดตำมกำรใชห้ลกัสูตร  มีกำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำม และกำรประเมิน  
กำรใชห้ลกัสูตรมำปรับปรุงหลกัสูตรอยำ่งต่อเน่ือง 

ระดับ 3  หลกัสูตรมีควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหำร ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำหลกัสูตร 
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ 
จุดหมำย   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โครงสร้ำง  เวลำเรียน   
ค ำอธิบำยรำยวชิำ  แนวด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้ กำรวดัผลและ   
ประเมินผล) หลกัสูตรผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ  มีกำรน ำหลกัสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบติั มีระบบกำรนิเทศ  
ติดตำมกำรใชห้ลกัสูตร  
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน   
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     ขอ้มูลควำมตอ้งกำรของผูเ้รียน  
     และทอ้งถ่ิน  
     หลกัสูตรสถำนศึกษำ และเอกสำร  
     ประกอบหลกัสูตร 
     ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำ   
     หลกัสูตร 
     ประกำศกำรใชห้ลกัสูตร  
     สถำนศึกษำ 
     ระเบียบกำรวดัผลประเมินผล 
     รำยงำนกำรประชุม 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  ระดับ 2  หลกัสูตรมีควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน   

ผูบ้ริหำร ครู ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรจดัท ำหลกัสูตร   
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิัยทศัน ์
จุดหมำย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โครงสร้ำง  เวลำเรียน 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ แนวด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้  กำรวดัผลและ 
ประเมินผล) หลกัสูตรผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ 

ระดับ 1  หลกัสูตรมีควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหำร ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำหลกัสูตร 
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ 
จุดหมำย  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โครงสร้ำง  เวลำเรียน   
ค ำอธิบำยรำยวชิำ  แนวด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้ กำรวดัผลและ   
ประเมินผล)  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  3.2  กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ 

        (4 คะแนน)  
ระดับ 4  ครูมีกำรเตรียมกำรจดักำรเรียนรู้ (กำรวิเครำะห์ผูเ้รียน กำรออกแบบ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเตรียมส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนกำรเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนดในแผน 
กำรจดักำรเรียนรู้ มีกำรวดัและประเมินผลดว้ยเคร่ืองมือและวธีิกำร 
ท่ีหลำกหลำย โดยมีร่องรอยหลกัฐำนของกำรวดั  และน ำผลไปปรับปรุง

ระดับ 3  ครูมีกำรเตรียมกำรจดักำรเรียนรู้ (กำรวิเครำะห์ผูเ้รียน กำรออกแบบ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเตรียมส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนกำรเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนดในแผน 
กำรจดักำรเรียนรู้ มีกำรวดัและประเมินผลดว้ยเคร่ืองมือและวธีิกำร 
ท่ีหลำกหลำย โดยมีร่องรอยหลกัฐำนของกำรวดั  

ระดับ 2  ครูมีกำรเตรียมกำรจดักำรเรียนรู้ (กำรวิเครำะห์ผูเ้รียน กำรออกแบบ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเตรียมส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนกำรเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนดในแผน 
กำรจดักำรเรียนรู้ มีกำรวดัและประเมินผลโดยมีร่องรอยหลกัฐำน 
ของกำรวดั  

ระดับ 1  ครูมีกำรเตรียมกำรจดักำรเรียนรู้ (กำรวิเครำะห์ผูเ้รียน กำรออกแบบ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเตรียมส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนกำรเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนดในแผน 
กำรจดักำรเรียนรู้ มีกำรวดัและประเมินผล 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน  
แหล่งขอ้มูล   
    แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
    ขอ้มูล 
    แผนกำรจดักำรเรียนรู้  
    เอกสำรประกอบกำรจดักำร  
    เรียนรู้ 
    สำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
    กำรจดักำรเรียนรู้  
    บนัทึกผลกำรจดักำรเรียนรู้ 
    รำยงำนกำรวิจยัในชั้นเรียน  
    สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
    ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    เอกสำร หลกัฐำนอ่ืน 
   ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 3.3 กำรพฒันำส่ือ   

      นวตักรรม เทคโนโลย ี  
      และแหล่งกำรเรียนรู้ 
      ทำงกำรศึกษำ   
      (4 คะแนน) 
 
 
 

ระดับ 4  มีสำรสนเทศ  แผนปฏิบติักำร และมีกำรระดมทุน เพื่อพฒันำส่ือ  
นวตักรรม  เทคโนโลย ีและแหล่งกำรเรียนรู้ตรงตำมท่ีหลกัสูตรก ำหนด  
ครูและนกัเรียนสำมำรถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยี และแหล่ง 
กำรเรียนรู้บรรลุตำมวตัถุประสงค ์ มีกำรติดตำมประเมินผล 
กำรใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีกำรรำยงำนผล 
และน ำผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสำรสนเทศ  แผนปฏิบติักำร และมีกำรระดมทุนเพื่อพฒันำส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งกำรเรียนรู้ ตรงตำมท่ีหลกัสูตรก ำหนด 
ครูและนกัเรียนสำมำรถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยี และแหล่ง 
กำรเรียนรู้  บรรลุตำมวตัถุประสงค ์ มีกำรติดตำมประเมินผล 
กำรใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยแีละแหล่งกำรเรียนรู้ และ 
มีกำรรำยงำนผล 

ระดับ 2  มีสำรสนเทศ  แผนปฏิบติักำร และมีกำรระดมทุนเพื่อพฒันำส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งกำรเรียนรู้ ตรงตำมท่ีหลกัสูตรก ำหนด 
ครูและนกัเรียนสำมำรถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลย ี
และแหล่งกำรเรียนรู้  บรรลุตำมวตัถุประสงค ์  

ระดับ 1  มีสำรสนเทศ  แผนปฏิบติักำร และมีกำรระดมทุนเพื่อพฒันำส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งกำรเรียนรู้ ตรงตำมท่ีหลกัสูตรก ำหนด   
ครูและนกัเรียนสำมำรถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลย ีและแหล่งกำรเรียนรู้   

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนพฒันำส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี    
      ทำงกำรศึกษำ พิจำรณำรำยละเอียดในแผน  
      ดงัน้ี 
      1) กำรระดมทุนเพื่อจดัหำและพฒันำส่ือ   
          นวตักรรม และเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ  
      2) กำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           เก่ียวกบักำรผลิตและกำรใชส่ื้อ    
          นวตักรรม และเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ 
      3) กำรพฒันำผูเ้รียนเก่ียวกบักำรใชส่ื้อ  
          นวตักรรม และเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ   
     รำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรใชส่ื้อ   
     นวตักรรม และเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ  
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 3.4 กำรจดัท ำระบบประกนั   

      คุณภำพกำรศึกษำ   
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 

ระดับ 4  มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในท่ีระบุไว ้
                 ในคู่มือ  มีกำรประเมินตนเอง และจดัท ำรำยงำนกำร 
              ประเมินตนเอง (SAR)  มีกำรเตรียมกำรเพื่อกำรประเมิน 
              ภำยนอก  มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน  และน ำผลไป 
              ปรับปรุง 
ระดับ 3  มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในท่ี 
              ระบุไวใ้นคู่มือ  มีกำรประเมินตนเอง และจดัท ำรำยงำน 
              กำรประเมินตนเอง (SAR)  มีกำรเตรียมกำรเพื่อกำร 
              ประเมินภำยนอก  มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน 
ระดับ 2  มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในท่ี 
               ระบุไวใ้นคู่มือ  มีกำรประเมินตนเอง และจดัท ำรำยงำน 
               กำรประเมินตนเอง  (SAR) 
ระดับ 1  มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในท่ี 
               ระบุไวใ้นคู่มือ  และมีกำรประเมินตนเอง  
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูลต่ำงๆ   
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     คู่มือกำรประกนัคุณภำพภำยใน   
     สถำนศึกษำ 
     แผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
     แผนกลยทุธ์ 
     โครงกำรกำรประกนัคุณภำพ 
     กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
      ( Self Assessment Report : SAR) 
     รำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 
     สถำนศึกษำ 
    สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
4. กำรบริหำร
งบประมำณ 
    (4 คะแนน) 
 

กำรบริหำรงบประมำณ ระดับ 4  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรใชง้บประมำณ 
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนงบประมำณ  มีกำรช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครู 

                 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึง 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ มีกำรระดม 
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  ใชง้บประมำณตรงตำมวตัถุประสงค ์  

               และถูกตอ้งตำมระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบภำยใน  
รำยงำนกำรใชง้บประมำณเป็นปัจจุบนั  มีกำรประเมินผลและ 

               น ำผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรใชง้บประมำณ 

จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนงบประมำณ  มีกำรช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครู 
                 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึง 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ มีกำรระดม 
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  ใชง้บประมำณตรงตำมวตัถุประสงค ์  

               และถูกตอ้งตำมระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบภำยใน  
รำยงำนกำรใชง้บประมำณเป็นปัจจุบนั 
 

                
 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนปฏิบติักำรหรือแผนกำรใช ้
      งบประมำณ 
      ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
      หลกัฐำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  
      รำยงำนเงินคงเหลือ   
      รำยงำนกำรตรวจสอบพสัดุประจ ำปี  
      รำยงำนเงินบริจำคท่ีมีวตัถุประสงค ์
      รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  

 
ระดับ 2  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรใชง้บประมำณ 

จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนงบประมำณ  มีกำรช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครู 
                 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึง 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ มีกำรระดม 
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  ใชง้บประมำณตรงตำมวตัถุประสงค ์  

               และถูกตอ้งตำมระเบียบ 
ระดับ 1  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรใชง้บประมำณ 

จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนงบประมำณ  มีกำรช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครู 
                 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึง 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ มีกำรระดม 
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
5. กำรบริหำรงำนบุคคล    
    (8 คะแนน) 
 

5.1 กำรจดัระบบบริหำร 
      งำนบุคคล   (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล  
สอดคลอ้งกบันโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด  
และครอบคลุมควำมตอ้งกำรอตัรำก ำลงัและสำขำวชิำท่ีตอ้งกำร 
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนบุคคล และช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ มีกำรมอบหมำยงำนสอดคลอ้ง 
กบัควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ 
มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน  มีกำรรำยงำนผล 

              กำรปฏิบติังำน และน ำผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล  

สอดคลอ้งกบันโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด  
และครอบคลุมควำมตอ้งกำรอตัรำก ำลงัและสำขำวชิำท่ีตอ้งกำร 
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนบุคคล  และช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ มีกำรมอบหมำยงำนสอดคลอ้ง 
กบัควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ  
และมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล     
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนปฏิบติักำร  
      มำตรฐำนภำระงำนของครู 
      ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร  
      ทำงกำรศึกษำ 
      ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
      รำยงำนกำรประเมินผล 
      กำรปฏิบติังำนของขำ้รำชกำรครู 
      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
………………………………………   
………………………………………   
………………………………………  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
   ระดับ 2  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล  

สอดคลอ้งกบันโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด  
และครอบคลุมควำมตอ้งกำรอตัรำก ำลงัและสำขำวชิำท่ีตอ้งกำร 
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนบุคคลและช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ  และมีกำรมอบหมำยงำนสอดคลอ้ง 
กบัควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ 

ระดับ 1  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล  
สอดคลอ้งกบันโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด  
และครอบคลุมควำมตอ้งกำรอตัรำก ำลงัและสำขำวชิำท่ีตอ้งกำร 
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนบุคคลและช้ีแจงใหข้ำ้รำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ และมีกำรมอบหมำยงำน 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 5.2 กำรพฒันำขำ้รำชกำรครู 

      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      (4 คะแนน)  
 
 

ระดับ 4  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร        
ทำงกำรศึกษำ และแผนพฒันำเป็นรำยบุคคล (IDP)  ตรงตำมขอ้มูล 
ควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ  จดัสวสัดิกำรเพื่อเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ    

               เสริมสร้ำงวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวชิำชีพ  ส่งเสริม 
ใหเ้ขำ้ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบติังำนวจิยัและพฒันำ  ประชุม เผยแพร่  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้  ประสบกำรณ์ และควำมกำ้วหนำ้  
ในวชิำชีพ  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรพฒันำ  มีกำรรำยงำนผล 
กำรพฒันำและน ำผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร        
ทำงกำรศึกษำ และแผนพฒันำเป็นรำยบุคคล (IDP)  ตรงตำมขอ้มูล 
ควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ  จดัสวสัดิกำรเพื่อเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ    

               เสริมสร้ำงวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวชิำชีพ  ส่งเสริม 
ใหเ้ขำ้ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบติังำนวจิยัและพฒันำ  ประชุม เผยแพร่  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้  ประสบกำรณ์ และควำมกำ้วหนำ้  

               ในวชิำชีพ  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรพฒันำ 

ตรวจสอบจำกเอกสำร 
หลกัฐำน  แหล่งขอ้มูล    
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     แผนปฏิบติักำร 
     แผนพฒันำตนเองเป็น 
     รำยบุคคล (Individual  
     Development Plan : IDP) 
     ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
     รำยงำนกำรพฒันำ  
     ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร 
     ทำงกำรศึกษำ 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืน  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………  
………………………………    
………………………………  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  ระดับ 2  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร        

ทำงกำรศึกษำ และแผนพฒันำเป็นรำยบุคคล (IDP)  ตรงตำมขอ้มูล 
ควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ  จดัสวสัดิกำรเพื่อเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ    

               เสริมสร้ำงวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวชิำชีพ  ส่งเสริม 
ใหเ้ขำ้ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบติังำนวจิยัและพฒันำ  ประชุม เผยแพร่  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้  ประสบกำรณ์ และควำมกำ้วหนำ้  

               ในวชิำชีพ 
ระดับ 1  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร        

ทำงกำรศึกษำ และแผนพฒันำเป็นรำยบุคคล (IDP)  ตรงตำมขอ้มูล 
ควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ  จดัสวสัดิกำรเพื่อเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ    

               เสริมสร้ำงวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวชิำชีพ  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
6. กำรบริหำรทัว่ไป   
    (12 คะแนน) 
 

6.1 กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ี   
       และสภำพแวดลอ้ม   
       (4 คะแนน)  

ระดับ 4  มีแผนแม่บทในกำรพฒันำอำคำรสถำนท่ี และสภำพแวดลอ้ม เพื่อพฒันำ 
เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนดำ้นอำคำรสถำนท่ี 
และสภำพแวดลอ้ม  เนน้กำรบ ำรุงรักษำและใชง้ำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และปลอดภยั  มีกำรช้ีแจงให้บุคลำกรทรำบ   มีกำรมอบหมำยงำน 
โดยค ำนึงถึงควำมรู้  ควำมสำมำรถ และควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ 
และใชอ้ำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม มีกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 
อยำ่งประหยดัและคุม้ค่ำ  มีกำรติดตำมและประเมินผล  มีกำรรำยงำนผล 

              กำรใชแ้ละน ำผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3  มีแผนแม่บทในกำรพฒันำอำคำรสถำนท่ี และสภำพแวดลอ้ม เพื่อพฒันำ 

เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนดำ้นอำคำรสถำนท่ี 
และสภำพแวดลอ้ม เนน้กำรบ ำรุงรักษำและใชง้ำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และปลอดภยั มีกำรช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ   มีกำรมอบหมำยงำน 
โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ 
และใชอ้ำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม มีกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 
อยำ่งประหยดัและคุม้ค่ำ  มีกำรติดตำมและประเมินผล  
 
 

ตรวจสอบจำก เอกสำร   
หลกัฐำน  แหล่งขอ้มูล     
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     แผนแม่บทพฒันำอำคำร 
     สถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม  
     มำตรฐำนดำ้นอำคำรสถำนท่ี 
     และสภำพแวดลอ้ม 
     ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
     หลกัฐำนกำรใชอ้ำคำร 
     สถำนท่ี และสภำพแวดลอ้ม      
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืน  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………  
………………………………    
……………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

  
 

ระดับ 2  มีแผนแม่บทในกำรพฒันำอำคำรสถำนท่ี และสภำพแวดลอ้ม เพื่อพฒันำ 
เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนดำ้นอำคำรสถำนท่ี 
และสภำพแวดลอ้ม เนน้กำรบ ำรุงรักษำและใชง้ำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และปลอดภยั มีกำรช้ีแจงให้บุคลำกรทรำบ  มีกำรมอบหมำยงำน 
โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ 
และใชอ้ำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม  และมีกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 
อยำ่งประหยดัและคุม้ค่ำ  

ระดับ 1  มีแผนแม่บทในกำรพฒันำอำคำรสถำนท่ี และสภำพแวดลอ้ม เพื่อพฒันำ 
เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนดำ้นอำคำรสถำนท่ี 
และสภำพแวดลอ้ม เนน้กำรบ ำรุงรักษำ และใชง้ำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และปลอดภยั มีกำรช้ีแจงให้บุคลำกรทรำบ  มีกำรมอบหมำยงำน 
โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ 
และส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ 
และใชอ้ำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 6.2 กำรบริหำรกิจกำร  

      นกัเรียน (4 คะแนน) 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4   มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรนกัเรียน  
                จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนกิจกำรนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ   
                 มีกำรมอบหมำยงำน มีกรรมกำรนกัเรียน และเครือข่ำยผูป้กครอง   

ร่วมรับผดิชอบด ำเนินกำรตำมแผนและจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียน มีกำรติดตำมและประเมินผล  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ 
น ำผลไปปรับปรุง 

ระดับ  3  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรนกัเรียน  
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนกิจกำรนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ   
มีกำรมอบหมำยงำน  มีกรรมกำรนกัเรียน และเครือข่ำยผูป้กครอง  
ร่วมรับผดิชอบด ำเนินกำรตำมแผนและจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียน  มีกำรติดตำมและประเมินผล 

ระดับ  2  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรนกัเรียน  
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนกิจกำรนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ   
มีกำรมอบหมำยงำน  มีกรรมกำรนกัเรียน และเครือข่ำยผูป้กครอง  
ร่วมรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนและจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระดับ  1  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรนกัเรียน 
จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนกิจกำรนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ   
มีกำรมอบหมำยงำน  มีกรรมกำรนกัเรียน และเครือข่ำยผูป้กครอง 

                 ร่วมรับผดิชอบด ำเนินกำรตำมแผน 

ตรวจสอบจำกเอกสำร 
หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล    
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     แผนปฏิบติักำร 
     ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
     มำตรฐำนภำระงำนกิจกำร 
     นกัเรียน   
     รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
     ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     รำยงำนผลงำนกิจกำร 
     นกัเรียน      
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืน  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………  
………………………………    
……………………………… 

- 61 - 
 



 

 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 6.3 กำรบริหำรงำนธุรกำร  

      และงำนสัมพนัธ์ชุมชน 
      (4 คะแนน) 
 

    

ระดับ 4  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนธุรกำร 
               และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนธุรกำร 
               และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง   
                และช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ  มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึงควำมรู้   
               ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ ใชส่ื้อ เครือข่ำย 
              และเทคโนโลย ี  มีกำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 
              โดยเนน้กำรมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีกำรติดตำมและประเมินผล 
                มีกำรรำยงำนผลและน ำผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3 มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนธุรกำร 
               และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนธุรกำร 
              และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง    
               และช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ  มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึงควำมรู้   
              ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ ใชส่ื้อ เครือข่ำย 
             และเทคโนโลย ีมีกำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชนโดยเนน้กำร 
             มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีกำรติดตำมและประเมินผล  
 

 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน   
แหล่งขอ้มูล    
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     แผนปฏิบติักำร 
     ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
     มำตรฐำนภำระงำนธุรกำรและงำน 
     ชุมชนสัมพนัธ์ 
     ส่ือ และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบั 
     งำนธุรกำรและงำนประชำสัมพนัธ์ 
     ระบบเครือข่ำย 
     รำยงำนผลงำนธุรกำรและ 
     งำนประชำสัมพนัธ์ 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
     

 
 

    

ระดับ 2  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนธุรกำร 
และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนธุรกำร 
และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง 
และช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ  มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึงควำมรู้   
ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ ใชส่ื้อ เครือข่ำย   
และเทคโนโลย ี  และมีกำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชนโดยเนน้กำร 
มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง                 

ระดับ 1  มีสำรสนเทศและแผนปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนธุรกำร 
และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนธุรกำร 
และงำนสัมพนัธ์ชุมชน  โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง 
และช้ีแจงใหบุ้คลำกรทรำบ  มีกำรมอบหมำยงำนโดยค ำนึงถึงควำมรู้   
ควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ ใชส่ื้อ เครือข่ำย 
และเทคโนโลย ี และมีกำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
7. กำรเป็นผูน้ ำดำ้น   
    นวตักรรมกำรบริหำร  
    กำรศึกษำ (8 คะแนน) 
     
 

7.1  กำรใชน้วตักรรม 
       กำรบริหำรกำรศึกษำ 
       (4 คะแนน)  
 

ระดับ  4   มีสำรสนเทศ และแผนปฏิบติักำรท่ีเก่ียวกบักำรใชน้วตักรรม 
กำรบริหำร  มีกำรสรรหำคณะท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพรับผดิชอบ 
กำรใชน้วตักรรมกำรบริหำร และช้ีแจงคณะท ำงำนเก่ียวกบั 
กำรใชแ้ละเลือกใชน้วตักรรมกำรบริหำรท่ีเหมำะสมสอดคลอ้ง 
กบัมำตรฐำนภำระงำนบริหำร  โดยค ำนึงถึงประโยชน์ 
และควำมคุม้ค่ำ  มีผลกำรใชเ้ป็นท่ียอมรับของวงวชิำชีพบริหำร   
เช่น ไดรั้บเชิญใหน้ ำเสนอกำรใชน้วตักรรม  หรือไดรั้บรำงวลั 
เก่ียวกบันวตักรรมท่ีน ำมำใช ้  เป็นตน้  มีกำรติดตำม และ 
ประเมินผลกำรใช ้ มีรำยงำนผลและน ำผลไปปรับปรุง 

ระดับ  3  มีสำรสนเทศ และแผนปฏิบติักำรท่ีเก่ียวกบักำรใชน้วตักรรม 
กำรบริหำร  มีกำรสรรหำคณะท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพรับผดิชอบ 
กำรใชน้วตักรรมกำรบริหำร  และช้ีแจงคณะท ำงำนเก่ียวกบักำรใช ้
และเลือกใชน้วตักรรมกำรบริหำรท่ีเหมำะสม  สอดคลอ้งกบั 
มำตรฐำนภำระงำนบริหำร  โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุม้ค่ำ    
มีผลกำรใชเ้ป็นท่ียอมรับของวงวชิำชีพบริหำร เช่น ไดรั้บเชิญให ้
น ำเสนอกำรใชน้วตักรรม  หรือไดรั้บรำงวลัเก่ียวกบันวตักรรมท่ี 
น ำมำใช ้เป็นตน้ มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรใช ้

 ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
 แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     สำรสนเทศ แผนปฏิบติักำรท่ี  
     เก่ียวกบันวตักรรมกำรบริหำร   
     ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
     หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรเป็นท่ี   
     ยอมรับดำ้นนวตักรรมกำรบริหำร 
     กำรศึกษำ 
     ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรใชน้วตักรรม 
     กำรบริหำร 
     รำยงำนผลกำรใชน้วตักรรม 
     กำรบริหำร 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 

- 64 - 
 



 

 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
     

 
 

    

ระดับ  2  มีสำรสนเทศ และแผนปฏิบติักำรท่ีเก่ียวกบักำรใชน้วตักรรม 
กำรบริหำร  มีกำรสรรหำคณะท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพรับผดิชอบ 
กำรใชน้วตักรรมกำรบริหำร และช้ีแจงคณะท ำงำนเก่ียวกบั 
กำรใชแ้ละเลือกใชน้วตักรรมกำรบริหำรท่ีเหมำะสม  สอดคลอ้ง 
กบัมำตรฐำนภำระงำนบริหำร  โดยค ำนึงถึงประโยชน์ 
และควำมคุม้ค่ำ และมีผลกำรใชเ้ป็นท่ียอมรับของวงวชิำชีพ 
บริหำร  เช่น ไดรั้บเชิญใหน้ ำเสนอกำรใชน้วตักรรม  
หรือไดรั้บรำงวลัเก่ียวกบันวตักรรมท่ีน ำมำใช ้ เป็นตน้  

ระดับ  1  มีสำรสนเทศ และแผนปฏิบติักำรท่ีเก่ียวกบักำรใชน้วตักรรม 
กำรบริหำร  มีกำรสรรหำคณะท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพรับผดิชอบ 
กำรใชน้วตักรรมกำรบริหำร และช้ีแจงคณะท ำงำนเก่ียวกบั 
กำรใชแ้ละเลือกใชน้วตักรรมกำรบริหำรท่ีเหมำะสม สอดคลอ้ง 
กบัมำตรฐำนภำระงำนบริหำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์และ 
ควำมคุม้ค่ำ   
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 7.2 กำรคิดริเร่ิมนวตักรรม      

      กำรบริหำรกำรศึกษำ 
      (4 คะแนน) 
 
 

 
 

ระดับ 4  มีกำรศึกษำองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบักำรสร้ำงนวตักรรม   
กำรออกแบบนวตักรรมกำรบริหำรกำรศึกษำและช้ีแจง  
 ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ  มีกำรทดลองใช ้ มีกำรติดตำม 
และประเมินผล  มีรำยงำนผลกำรใชแ้ละน ำผลไปปรับปรุง  
เผยแพร่  และนวตักรรมเป็นท่ียอมรับในวงวชิำชีพ  

ระดับ 3  มีกำรศึกษำองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบักำรสร้ำงนวตักรรม   
กำรออกแบบนวตักรรม  กำรบริหำรกำรศึกษำและช้ีแจง  
 ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ  มีกำรทดลองใช ้ มีกำรติดตำม 
และประเมินผล   มีรำยงำนผลกำรใชแ้ละน ำผลไปปรับปรุง 
และมีกำรเผยแพร่นวตักรรมกำรบริหำร   

ระดับ 2  มีกำรศึกษำองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบักำรสร้ำงนวตักรรม   
กำรออกแบบนวตักรรม  กำรบริหำรกำรศึกษำและช้ีแจง  
ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ  มีกำรทดลองใช ้ มีกำรติดตำมและประเมินผล   
และมีรำยงำนผลกำรใชแ้ละน ำผลไปปรับปรุง 

ระดับ 1  มีกำรศึกษำองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบักำรสร้ำงนวตักรรม   
กำรออกแบบนวตักรรม  กำรบริหำรกำรศึกษำและช้ีแจง  
 ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ  มีกำรทดลองใช ้ มีกำรติดตำม 
และประเมินผล   

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล   
     แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรศึกษำองค ์ 
     ควำมรู้ท่ีเก่ียวกบักำรสร้ำงนวตักรรม 
     นวตักรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 
     รำยงำนผลกำรใชน้วตักรรม 
     กำรบริหำร 
     หลกัฐำนกำรเผยแพร่นวตักรรม 
     กำรบริหำร 
     หลกัฐำนท่ีแสดงถึงนวตักรรม 
     กำรบริหำรเป็นท่ียอมรับ     
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

ส่วนที ่2 กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทกัษะในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (40 คะแนน) 
1. กำรศึกษำคน้ควำ้หำควำมรู้    
    ดว้ยวธีิกำรต่ำง ๆ   
    (10 คะแนน) 
 

มีวธีิกำรศึกษำคน้ควำ้หำควำมรู้ 
เพื่อพฒันำตนเอง 

       มีกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ือพฒันำตนเอง  ดังนี ้ 
1) กำรศึกษำต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
2) กำรฝึกอบรม ตำมหลกัสูตรเก่ียวกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ 

             อยำ่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง   
3) กำรประชุมทำงวชิำกำร อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
4) กำรสัมมนำทำงวชิำกำร อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง    
5) กำรศึกษำดูงำนเก่ียวกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   
6) กำรศึกษำคน้ควำ้ผลกำรวิจยั อยำ่งนอ้ยปีละ 2 เร่ือง 
7) กำรเป็นคณะท ำงำนเก่ียวกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ  

             และมีกำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง   
8) กำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเองเก่ียวกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ   

             อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   
9) กำรทดสอบควำมรู้ หรือทกัษะเก่ียวกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ  
      จำกสถำบนัท่ี ก.ค.ศ. รับรอง               

ระดับ 4  มีกำรพฒันำตนเองตั้งแต่ 6 รำยกำรข้ึนไป 
ระดับ 3  มีกำรพฒันำตนเอง 5 รำยกำร 
ระดับ 2  มีกำรพฒันำตนเอง  4 รำยกำร 
ระดับ 1  มีกำรพฒันำตนเอง  3 รำยกำร 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล เช่น   
       แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
      หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     กำรพฒันำตนเองในแต่ละดำ้น  
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
     (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
2. กำรประมวลควำมรู้เก่ียวกบั   
    กำรพฒันำวชิำกำร  
    และวชิำชีพ  (10 คะแนน) 
 

   2.1 กำรประมวลควำมรู้เก่ียวกบั   
         กำรพฒันำวชิำกำร  
         (5 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีกำรประมวลควำมรู้เชิงวชิำกำรเป็นหมวดหมู่ โดยจดัท ำ 
เป็นเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวมจำกผลกำร 
พฒันำตนเองและจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีกำรปรับปรุงเน้ือหำสำระใหท้นัสมยั 

ระดับ 3  มีกำรประมวลควำมรู้เชิงวชิำกำรเป็นหมวดหมู่ โดยจดัท ำ 
เป็นเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวมจำกผลกำร 
พฒันำตนเองและจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีกำรปรับปรุงเน้ือหำสำระ 

ระดับ 2  มีกำรประมวลควำมรู้เชิงวชิำกำรเป็นหมวดหมู่ โดยจดัท ำ 
เป็นเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวมจำกผลกำร 
พฒันำตนเองและจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 

ระดับ 1  มีกำรประมวลควำมรู้เชิงวชิำกำร โดยจดัท ำเป็นเอกสำร 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล  

  แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
  รำยงำนกำรประมวล  

     ควำมรู้เชิงวชิำกำร 
  เอกสำรวชิำกำร 
  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
     (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 2.2 กำรประมวลควำมรู้เก่ียวกบั 
      กำรพฒันำวชิำชีพ 
      (5 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีกำรประมวลควำมรู้ในวชิำชีพเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  
ดำ้นวชิำกำร งบประมำณ บุคลำกร บริหำรทัว่ไป และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท ำเป็นเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวม 
จำกผลกำรพฒันำตนเองและจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีกำรปรับปรุงเน้ือหำสำระใหท้นัสมยั 

ระดับ 3  มีกำรประมวลควำมรู้ในวชิำชีพเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  
ดำ้นวชิำกำร งบประมำณ บุคลำกร บริหำรทัว่ไป และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท ำเป็นเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวม 
จำกผลกำรพฒันำตนเองและจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีกำรปรับปรุงเน้ือหำสำระ 

ระดับ 2  มีกำรประมวลควำมรู้ในวชิำชีพเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 
ดำ้นวชิำกำร งบประมำณ บุคลำกร บริหำรทัว่ไป และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท ำเป็นเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวม 
จำกผลกำรพฒันำตนเองและจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 

ระดับ 1  มีกำรประมวลควำมรู้ในวชิำชีพเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 
ดำ้นวชิำกำร งบประมำณ บุคลำกร บริหำรทัว่ไป และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท ำเป็นเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล  
       แบบบนัทึกกำรตรวจสอบ 
       ขอ้มูล   
       รำยงำนกำรประมวล 
     ควำมรู้ในวชิำชีพ 
     ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำร  
     เอกสำรท่ีเก่ียวกบักฎหมำย  
     กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสำรวชิำกำร 
     ส่ืออิเล็กทรอนิกส์     
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
3. กำรน ำควำมรู้และทกัษะ 
    มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำร     
    สถำนศึกษำ  (10 คะแนน) 
     
     
 

  กำรน ำควำมรู้และทกัษะ 
  มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำร  
  สถำนศึกษำ 
 

ระดับ 4  มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรน ำควำมรู้ 
               และทกัษะมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  จดัท ำ 
               แนวทำงหรือขั้นตอนกำรปฏิบติั   มีกำรประชุมวำงแผน 
               กำรน ำควำมรู้หรือทกัษะมำใช ้ มีกำรปฏิบติัตำมแนวทำง 
               หรือขั้นตอนท่ีก ำหนด  ติดตำมและประเมินผล 
               มีกำรรำยงำนผลกำรใชแ้ละน ำผลไปปรับปรุง   
               และเกิดผลดี เป็นแบบอยำ่งได ้
ระดับ 3  มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรน ำควำมรู้ 
               และทกัษะมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  จดัท ำ 
               แนวทำงหรือขั้นตอนกำรปฏิบติั   มีกำรประชุมวำงแผน 
               กำรน ำควำมรู้หรือทกัษะมำใช ้ มีกำรปฏิบติัตำมแนวทำง 
               หรือขั้นตอนท่ีก ำหนด  ติดตำมและประเมินผล 
               มีกำรรำยงำนผลกำรใชแ้ละน ำผลไปปรับปรุง   
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติักำร 
      ประจ ำปี 
      หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรน ำ   
      ควำมรู้หรือทกัษะมำใชใ้นกำร 
      บริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 
      รำงวลัท่ีไดรั้บเก่ียวกบั 
      กำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 
      บนัทึกกำรประชุมเก่ียวกบักำร  
      วำงแผนและกำรประเมินผล 
      รำยงำนผลกำรใช ้
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………..….. 
………………………………………………    
…………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  

 
ระดับ 2  มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรน ำควำมรู้ 
               และทกัษะมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  จดัท ำ 
               แนวทำงหรือขั้นตอนกำรปฏิบติั   มีกำรประชุมวำงแผน 
               กำรน ำควำมรู้หรือทกัษะมำใช ้ มีกำรปฏิบติัตำมแนวทำง 
               หรือขั้นตอนท่ีก ำหนด  ติดตำมและประเมินผล 
ระดับ 1  มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรน ำควำมรู้ 
               และทกัษะมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  จดัท ำ 
               แนวทำงหรือขั้นตอนกำรปฏิบติั   มีกำรประชุมวำงแผน 
               กำรน ำควำมรู้หรือทกัษะมำใช ้ และมีกำรปฏิบติัตำมแนวทำง 
               หรือขั้นตอนท่ีก ำหนด    
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 4. กำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำร 
     และวชิำชีพ  (10 คะแนน) 
 

  กำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำร 
  และวชิำชีพ 
 

     มีกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรและวชิำชีพ ในลกัษณะต่ำง ๆ  ดงัน้ี    
     1) กำรน ำเสนอต่อท่ีประชุมระดบัเครือข่ำย อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
         หรือระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  จงัหวดั หรือประเทศ อยำ่งนอ้ย 
         ปีละ1 คร้ัง    
     2) กำรจดันิทรรศกำรแสดงผลงำนในระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    
         หรือจงัหวดัข้ึนไป อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   
     3) กำรน ำเสนอในระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต อยำ่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง   
     4) กำรรวบรวมเป็นเอกสำรเผยแพร่ อยำ่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั    
     5) กำรเป็นวทิยำกรระดบัเครือข่ำย อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
         หรือระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  จงัหวดั หรือประเทศ อยำ่งนอ้ย 
         ปีละ1 คร้ัง    
     6) กำรน ำเสนอในวำรสำรทำงวชิำกำรท่ียอมรับในวงวิชำกำร  
         อยำ่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 
     7) กำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรหรือวชิำชีพในลกัษณะอ่ืน ๆ 

ระดับ 4  มีกำรด ำเนินกำร 5 รำยกำรข้ึนไป    
ระดับ 3  มีกำรด ำเนินกำร 4 รำยกำร 
ระดับ 2  มีกำรด ำเนินกำร 3  รำยกำร     
ระดับ 1  มีกำรด ำเนินกำร 1-2 รำยกำร    

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน 
แหล่งขอ้มูล    
       แบบบนัทึกกำรตรวจสอบขอ้มูล 
     หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      ในแต่ละลกัษณะ 
     สัมภำษณ์ สอบถำมบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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                       ลงช่ือ ...........................................................กรรมกำรผูป้ระเมิน 
                              (.................................................................) 
                         ต  ำแหน่ง..........................................................                       
                         วนัท่ี.........เดือน.............................พ.ศ. ......... 
 



 

 

 

                                                               
                                                                 
                                                          

                                                                                                                                                



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


