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 (ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 
 

 แบบบันทึกกำรประเมิน  
 

ด้ำนที ่2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ    
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

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 
 

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

 สถำนศึกษำ.....................................................................เขต/อ ำเภอ................................................ 

 จังหวดั................................................ 
  

       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน          

รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รองผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ       

 
 
 

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

 

แบบบันทึกกำรประเมนิด้ำนที ่2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      

ค ำช้ีแจง 
/ 
 

1. วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมการฯ ด าเนินการดงัน้ี 
    1.1 พิจารณาจากเอกสาร/หลกัฐานท่ีปรากฏโดยท าเคร่ืองหมาย ในวงกลมหนา้เอกสาร/ 

 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการประเมิน 
    1.2 เม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่มีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด ให้ท าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบ 
          ระดบัคุณภาพนั้น หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4  

ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน และลงช่ือก ากบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   
    1.3 ใหน้ าผลการประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตารางสรุปผลการประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมการฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 

 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
    ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นระดบัคุณภาพ 4 ระดบั คือ ระดบั 4  ระดบั 3  ระดบั 2  และระดบั 1   
ในแต่ละระดบัคุณภาพก าหนดค่าคะแนน 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 การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 4 
    1.2 ด าเนินการตามแผนพฒันาการศึกษา 4      
2. กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำร 
    กจิกำรสถำนศึกษำ (4 คะแนน) 

4 
 

     

3. กำรบริหำรวชิำกำร (16 คะแนน) 
    3.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
    3.2 การจดักระบวนการเรียนรู้ 
    3.3 การพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ี    
          และแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา 
    3.4 การจดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

      
4      
4      
4 
 

     

4      
4. กำรบริหำรงบประมำณ  (4 คะแนน) 4      

5. กำรบริหำรงำนบุคคล  (8 คะแนน) 
    5.1 การจดัระบบบริหารงานบุคคล 
    5.2 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร     
           ทางการศึกษา 

      
4      
4      

      
 6. กำรบริหำรทัว่ไป  (12 คะแนน) 

    6.1 การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม    
    6.2 การบริหารกิจการนกัเรียน 
    6.3 การบริหารงานธุรการและงานสัมพนัธ์ชุมชน              

      
4      
4      
4      
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ส่วนที่ ตัวบ่งช้ี 
น ำ้หนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนทีไ่ด้ 

4 3 2 1 
 7. กำรเป็นผู้น ำด้ำนนวตักรรมกำรบริหำร   

 กำรศึกษำ  (8 คะแนน) 
    7.1 การใชน้วตักรรมการบริหารการศึกษา 
    7.2 การคิดริเร่ิมนวตักรรมการบริหารการศึกษา 

 
 

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 การประมวลความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวชิาการ 
    2.2 การประมวลความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพ 

      
 

5 
     

5      

3. กำรน ำควำมรู้และทกัษะมำใช้ในกำรบริหำร     
    จัดกำรสถำนศึกษำ 

10      

4. กำรให้บริกำรทำงวชิำกำรและวชิำชีพ 10      
ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ ส่วนที ่2 40   

 
 

หมำยเหตุ  การกรอกคะแนนท่ีไดใ้หดู้จากตารางเกณฑก์ารใหค้ะแนนควบคู่กบัระดบัคุณภาพท่ีได ้เช่น ขอ้ 1.1 
                  คะแนนเตม็ 4 คะแนน กรรมการฯ ใหร้ะดบัคุณภาพ 3 ดงันั้น คะแนนท่ีได ้คือ 3 คะแนน เป็นตน้ 
 

 

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

                                                                                (...................................................................) 
                                 ต าแหน่ง.................................................................. 
                                            วนัท่ี............ เดือน..............................พ.ศ............... 
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บันทกึข้อสังเกตเกีย่วกบั จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันำ  และข้อคิดเห็น 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                            (.........................................................) 
                                                               ต  าแหน่ง........................................................ 
                                                               วนัท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินด้ำนที่  2 
ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ (100 คะแนน) 

ประกอบด้วย  
 
 

ส่วนที ่1  กำรเป็นผู้มคีวำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
                              จ ำนวน 15 ตัวบ่งช้ี (60 คะแนน) 
               ส่วนที ่2  กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้ 
                 จ ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (40 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผู้รับกำรประเมิน นำย/นำง/นำงสำว...............................................นำมสกุล...........................................



 

 

แบบประเมนิด้ำนที ่2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ด้ำนที ่2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ (100 คะแนน) 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

ส่วนที ่1 กำรเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (60 คะแนน) 
1. การวางแผนพฒันา  
    การศึกษา  (8 คะแนน) 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1.1 การจดัท าแผนพฒันา   
      การศึกษา  (4 คะแนน) 
 

ระดับ 4 มีแผนพฒันาการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบั  
              และครอบคลุมภารกิจหลกัของสถานศึกษา มีการประเมิน 
              ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกระบวนการจดัท า 
              ถูกตอ้ง ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนทุกขั้นตอน  
              แผนปฏิบติัการประจ าปีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์   
              และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ระดับ 3  มีแผนพฒันาการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบั  
               และครอบคลุมภารกิจหลกัของสถานศึกษา มีการประเมิน 
               ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกระบวนการจดัท า 
               ถูกตอ้ง ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนทุกขั้นตอน  
               และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล  
    แบบบนัทึกการตรวจสอบ  ขอ้มูล 
    บนัทึก/รายงานผล  
    การวเิคราะห์ สังเคราะห์      
    ขอ้มูล จุดเด่น จุดดอ้ย  โอกาส 
    อุปสรรคของสถานศึกษา 
    แผนกลยทุธ์ 
    แผนปฏิบติัการประจ าปี 
    ปฏิทินการปฏิบติังาน 
    บนัทึก/รายงานผล 
    การด าเนินการตามโครงการ    
    หรือกิจกรรม  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ระดับ 2  มีแผนพฒันาการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบั 
              และครอบคลุมภารกิจหลกัของสถานศึกษา มีการประเมิน 
              ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกระบวนการจดัท า 
              ถูกตอ้ง และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
               และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ระดับ 1  มีแผนพฒันาการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบั  
              และครอบคลุมภารกิจหลกัของสถานศึกษา มีการประเมิน 
              ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง  และมีกระบวนการจดัท า 
              ถูกตอ้ง 

      สรุปรายงานผล 
      การด าเนินการตามโครงการ    
      หรือกิจกรรม 
     แผนพฒันาเศรษฐกิจและ   
      สังคมแห่งชาติ แผนพฒันา  
      การศึกษาแห่งชาติ    
      แผนพฒันาดา้นการศึกษา 
      ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
       และจงัหวดัท่ีตั้งโรงเรียน 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง  
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 

- 45 - 

 



 

 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

  
 

1.2 ด าเนินการตามแผน 
     พฒันาการศึกษา    
     (4 คะแนน) 
 

ระดับ 4  มีการประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีการมอบหมายงาน    
               มีการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไวค้รบถว้น   
               และมีการนิเทศ ติดตาม บนัทึก หรือรายงานผลการนิเทศ  
               มีการน าผลการนิเทศ  ไปใชใ้นการปรับปรุงแผน แผนงาน  
               โครงการ และมีการรายงานผลการจดัท าโครงการหรือกิจกรรม 
               ครบถว้น 
ระดับ 3  มีการประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีการมอบหมายงาน   
               มีการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไวค้รบถว้น   
               และมีการนิเทศ ติดตาม บนัทึก หรือรายงานผลการนิเทศ และ 
               มีการน าผลการนิเทศ ไปใชใ้นการปรับปรุงแผน แผนงาน  
                และโครงการ 
ระดับ 2  มีการประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการมอบหมายงาน 
                มีการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไวค้รบถว้น   
               และมีการนิเทศ ติดตาม บนัทึก หรือรายงานผลการนิเทศ  
ระดับ 1  มีการประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีการมอบหมายงาน    
               และมีการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้
               ครบถว้น    

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     บนัทึก/รายงานผลการวเิคราะห์  สังเคราะห์ 
     ขอ้มูล จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส  
     อุปสรรคของสถานศึกษา 
     แผนกลยทุธ์ 
     แผนปฏิบติัการประจ าปี 
     ปฏิทินการปฏิบติังาน 
     บนัทึก/รายงานผลการด าเนินการ 
     ตามโครงการ  หรือกิจกรรม  
     สรุปรายงานผลการด าเนินการตาม 
     โครงการหรือกิจกรรม 
     แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ แผนพฒันา   
      ดา้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
      กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   และ  
      จงัหวดัท่ีตั้งโรงเรียน 
     สัมภาษณ์ สอบถาม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………..  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
2. การจดัโครงสร้าง 
    การบริหารกิจการ        
    สถานศึกษา    
    (4 คะแนน)   
 

การจดัโครงสร้างการบริหาร 
กิจการสถานศึกษา 
 

ระดับ 4  มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจ  
และเป้าหมายของสถานศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งและเช่ือมโยง 

              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจหลกัของสถานศึกษา   
              ผา่นความเห็นชอบของตน้สังกดั  มีการมอบหมายงานแก่บุคลากร 
              ตามภารกิจ  โดยใชข้อ้มูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา   
              มีการจดัสรรทรัพยากร  สนบัสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ  

และจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
ระดับ 3  มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจ 
              และเป้าหมายของสถานศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งและเช่ือมโยง  
              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจหลกัของสถานศึกษา 
              ผา่นความเห็นชอบของตน้สังกดั และมีการมอบหมายงานแก่บุคลากร 
              ตามภารกิจ  โดยใชข้อ้มูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา 
ระดับ 2  มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจ 

และเป้าหมายของสถานศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งและเช่ือมโยง 
ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจหลกัของสถานศึกษา   

              และผา่นความเห็นชอบของตน้สังกดั 
ระดับ 1  มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจ   
              และเป้าหมายของสถานศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งและเช่ือมโยง 
              ของสายงาน  มีความครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจหลกัของสถานศึกษา                         

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล   
      แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
      ขอ้มูล 
      แผนภูมิโครงสร้าง การบริหาร        
     ค าสั่งมอบหมายงาน  
     ตามภารกิจ  
     รายงานการประชุม 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง   
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
3. การบริหารวชิาการ 
    (16 คะแนน) 
 

3.1  การพฒันาหลกัสูตร  
       สถานศึกษา   (4 คะแนน) 
  

ระดับ 4  หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ 
จุดหมาย   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โครงสร้าง  เวลาเรียน   
ค าอธิบายรายวชิา  แนวด าเนินการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและ   
ประเมินผล) หลกัสูตรผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา  มีการน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปปฏิบติั มีระบบการนิเทศ  
ติดตามการใชห้ลกัสูตร  มีการน าผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมิน  
การใชห้ลกัสูตรมาปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

ระดับ 3  หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ 
จุดหมาย   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โครงสร้าง  เวลาเรียน   
ค าอธิบายรายวชิา  แนวด าเนินการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและ   
ประเมินผล) หลกัสูตรผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา  มีการน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปปฏิบติั มีระบบการนิเทศ  
ติดตามการใชห้ลกัสูตร  
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน   
แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     ขอ้มูลความตอ้งการของผูเ้รียน  
     และทอ้งถ่ิน  
     หลกัสูตรสถานศึกษา และเอกสาร  
     ประกอบหลกัสูตร 
     ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า   
     หลกัสูตร 
     ประกาศการใชห้ลกัสูตร  
     สถานศึกษา 
     ระเบียบการวดัผลประเมินผล 
     รายงานการประชุม 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (ระบุ) 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  ระดับ 2  หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน   

ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร   
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิัยทศัน ์
จุดหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โครงสร้าง  เวลาเรียน 
ค าอธิบายรายวชิา แนวด าเนินการจดัการเรียนรู้  การวดัผลและ 
ประเมินผล) หลกัสูตรผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

ระดับ 1  หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
หลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ (ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ 
จุดหมาย  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โครงสร้าง  เวลาเรียน   
ค าอธิบายรายวชิา  แนวด าเนินการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและ   
ประเมินผล)  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  3.2  การจดักระบวนการเรียนรู้ 

        (4 คะแนน)  
ระดับ 4  ครูมีการเตรียมการจดัการเรียนรู้ (การวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผน 
การจดัการเรียนรู้ มีการวดัและประเมินผลดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการ 
ท่ีหลากหลาย โดยมีร่องรอยหลกัฐานของการวดั  และน าผลไปปรับปรุง

ระดับ 3  ครูมีการเตรียมการจดัการเรียนรู้ (การวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผน 
การจดัการเรียนรู้ มีการวดัและประเมินผลดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการ 
ท่ีหลากหลาย โดยมีร่องรอยหลกัฐานของการวดั  

ระดับ 2  ครูมีการเตรียมการจดัการเรียนรู้ (การวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผน 
การจดัการเรียนรู้ มีการวดัและประเมินผลโดยมีร่องรอยหลกัฐาน 
ของการวดั  

ระดับ 1  ครูมีการเตรียมการจดัการเรียนรู้ (การวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือ 
วดัผลและประเมินผล) จดักระบวนการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผน 
การจดัการเรียนรู้ มีการวดัและประเมินผล 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน  
แหล่งขอ้มูล   
    แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
    ขอ้มูล 
    แผนการจดัการเรียนรู้  
    เอกสารประกอบการจดัการ  
    เรียนรู้ 
    สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
    การจดัการเรียนรู้  
    บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ 
    รายงานการวิจยัในชั้นเรียน  
    สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
    ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    เอกสาร หลกัฐานอ่ืน 
   ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 3.3 การพฒันาส่ือ   

      นวตักรรม เทคโนโลย ี  
      และแหล่งการเรียนรู้ 
      ทางการศึกษา   
      (4 คะแนน) 
 
 
 

ระดับ 4  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบติัการ และมีการระดมทุน เพื่อพฒันาส่ือ  
นวตักรรม  เทคโนโลย ีและแหล่งการเรียนรู้ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  
ครูและนกัเรียนสามารถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยี และแหล่ง 
การเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ มีการติดตามประเมินผล 
การใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีการรายงานผล 
และน าผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบติัการ และมีการระดมทุนเพื่อพฒันาส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งการ เรียนรู้ ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
ครูและนกัเรียนสามารถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยี และแหล่ง 
การเรียนรู้  บรรลุตามวตัถุประสงค ์ มีการติดตามประเมินผล 
การใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยแีละแหล่งการเรียนรู้ และ                  
มีการรายงานผล 

ระดับ 2  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบติัการ และมีการระดมทุนเพื่อพฒันาส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งการเรียนรู้ ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
ครูและนกัเรียนสามารถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลย ี
และแหล่งการเรียนรู้  บรรลุตามวตัถุประสงค ์  

ระดับ 1  มีสารสนเทศ  แผนปฏิบติัการ และมีการระดมทุนเพื่อพฒันาส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งการเรียนรู้ ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด   
ครูและนกัเรียนสามารถใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลย ีและแหล่งการเรียนรู้   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี    
      ทางการศึกษา พิจารณารายละเอียดในแผน  
      ดงัน้ี 
      1) การระดมทุนเพื่อจดัหาและพฒันาส่ือ   
          นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา  
      2) การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           เก่ียวกบัการผลิตและการใชส่ื้อ    
          นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
      3) การพฒันาผูเ้รียนเก่ียวกบัการใชส่ื้อ  
          นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา   
     รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการใชส่ื้อ   
     นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา  
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 3.4 การจดัท าระบบประกนั   

      คุณภาพการศึกษา   
      (4 คะแนน) 
 
 
 
 

ระดับ 4  มีการด าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีระบุไว ้
                 ในคู่มือ  มีการประเมินตนเอง และจดัท ารายงานการ 
              ประเมินตนเอง (SAR)  มีการเตรียมการเพื่อการประเมิน 
              ภายนอก  มีการเผยแพร่ผลการประเมิน  และน าผลไป 
              ปรับปรุง 
ระดับ 3  มีการด าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี 
              ระบุไวใ้นคู่มือ  มีการประเมินตนเอง และจดัท ารายงาน 
              การประเมินตนเอง (SAR)  มีการเตรียมการเพื่อการ 
              ประเมินภายนอก  มีการเผยแพร่ผลการประเมิน 
ระดับ 2  มีการด าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี 
               ระบุไวใ้นคู่มือ  มีการประเมินตนเอง และจดัท ารายงาน 
               การประเมินตนเอง  (SAR) 
ระดับ 1  มีการด าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี 
               ระบุไวใ้นคู่มือ  และมีการประเมินตนเอง  
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูลต่างๆ   
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน   
     สถานศึกษา 
     แผนปฏิบติัการประจ าปี 
     แผนกลยทุธ์ 
     โครงการการประกนัคุณภาพ 
     การศึกษาของสถานศึกษา 
     รายงานการประเมินตนเอง 
      ( Self Assessment Report : SAR) 
     รายงานการประเมินคุณภาพ 
     สถานศึกษา 
    สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
4. การบริหาร  
งบประมาณ 
    (4 คะแนน) 
 

การบริหารงบประมาณ ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชง้บประมาณ 
จดัท ามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการช้ีแจงใหข้า้ราชการครู 

                 และบุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึง 
ความรู้ ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา มีการระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ใชง้บประมาณตรงตามวตัถุประสงค ์  

               และถูกตอ้งตามระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน  
รายงานการใชง้บประมาณเป็นปัจจุบนั  มีการประเมินผลและ 

               น าผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชง้บประมาณ 

จดัท ามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการช้ีแจงใหข้า้ราชการครู 
                 และบุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึง 

ความรู้ ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา มีการระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ใชง้บประมาณตรงตามวตัถุประสงค ์  

               และถูกตอ้งตามระเบียบ มีระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน  
รายงานการใชง้บประมาณเป็นปัจจุบนั 
 

                
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล    
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนปฏิบติัการหรือแผนการใช ้
      งบประมาณ 
      ค าสั่งมอบหมายงาน 
      หลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง  
      รายงานเงินคงเหลือ   
      รายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี  
      รายงานเงินบริจาคท่ีมีวตัถุประสงค ์
      รายงานการตรวจสอบภายใน 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  

 
ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชง้บประมาณ 

จดัท ามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการช้ีแจงใหข้า้ราชการครู 
                 และบุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึง 

ความรู้ ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา มีการระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ใชง้บประมาณตรงตามวตัถุประสงค ์  

               และถูกตอ้งตามระเบียบ 
ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชง้บประมาณ 

จดัท ามาตรฐานภาระงานงบประมาณ  มีการช้ีแจงใหข้า้ราชการครู 
                 และบุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึง 

ความรู้ ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา มีการระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
5. การบริหารงานบุคคล    
    (8 คะแนน) 
 

5.1 การจดัระบบบริหาร 
      งานบุคคล   (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  
สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  
และครอบคลุมความตอ้งการอตัราก าลงัและสาขาวชิาท่ีตอ้งการ 
จดัท ามาตรฐานภาระงานบุคคล และช้ีแจงใหข้า้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานสอดคลอ้ง 
กบัความรู้ ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน  มีการรายงานผล 

              การปฏิบติังาน และน าผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  

สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  
และครอบคลุมความตอ้งการอตัราก าลงัและสาขาวชิาท่ีตอ้งการ 
จดัท ามาตรฐานภาระงานบุคคล  และช้ีแจงใหข้า้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมายงานสอดคลอ้ง 
กบัความรู้ ความสามารถ และความตอ้งการของสถานศึกษา  
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล     
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนปฏิบติัการ  
      มาตรฐานภาระงานของครู 
      ขา้ราชการครูและบุคลากร  
      ทางการศึกษา 
      ค าสั่งมอบหมายงาน 
      รายงานการประเมินผล 
      การปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
      สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (ระบุ) 
………………………………………   
………………………………………   
………………………………………  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
   ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  

สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  
และครอบคลุมความตอ้งการอตัราก าลงัและสาขาวชิาท่ีตอ้งการ 
จดัท ามาตรฐานภาระงานบุคคลและช้ีแจงใหข้า้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทราบ  และมีการมอบหมายงานสอดคลอ้ง 
กบัความรู้ ความสามารถ และความตอ้งการของสถานศึกษา 

ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  
สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ 
และวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  
และครอบคลุมความตอ้งการอตัราก าลงัและสาขาวชิาท่ีตอ้งการ 
จดัท ามาตรฐานภาระงานบุคคลและช้ีแจงใหข้า้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทราบ และมีการมอบหมายงาน 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 5.2 การพฒันาขา้ราชการครู 

      และบุคลากรทางการศึกษา 
      (4 คะแนน)  
 
 

ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา และแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอ้มูล 
ความจ าเป็นของสถานศึกษา  จดัสวสัดิการเพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ    

               เสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  ส่งเสริม 
ใหเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบติังานวจิยัและพฒันา  ประชุม เผยแพร่  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน เพื่อเพิ่มความรู้  ประสบการณ์ และความกา้วหนา้  
ในวชิาชีพ  มีการติดตามและประเมินผลการพฒันา  มีการรายงานผล 
การพฒันาและน าผลไปปรับปรุง 

ระดับ 3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา และแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอ้มูล 
ความจ าเป็นของสถานศึกษา  จดัสวสัดิการเพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ    

               เสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  ส่งเสริม 
ใหเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบติังานวจิยัและพฒันา  ประชุม เผยแพร่  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน เพื่อเพิ่มความรู้  ประสบการณ์ และความกา้วหนา้  

               ในวชิาชีพ  มีการติดตามและประเมินผลการพฒันา 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลกัฐาน  แหล่งขอ้มูล    
     แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     แผนปฏิบติัการ 
     แผนพฒันาตนเองเป็น 
     รายบุคคล (Individual  
     Development Plan : IDP) 
     ค าสั่งมอบหมายงาน 
     รายงานการพฒันา  
     ขา้ราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………  
………………………………    
………………………………  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร        

ทางการศึกษา และแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอ้มูล 
ความจ าเป็นของสถานศึกษา  จดัสวสัดิการเพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ    

               เสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  ส่งเสริม 
ใหเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบติังานวจิยัและพฒันา  ประชุม เผยแพร่  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน เพื่อเพิ่มความรู้  ประสบการณ์ และความกา้วหนา้  

               ในวชิาชีพ 
ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร        

ทางการศึกษา และแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP)  ตรงตามขอ้มูล 
ความจ าเป็นของสถานศึกษา  จดัสวสัดิการเพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ    

               เสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
6. การบริหารทัว่ไป   
    (12 คะแนน) 
 

6.1 การบริหารอาคารสถานท่ี   
       และสภาพแวดลอ้ม   
       (4 คะแนน)  

ระดับ 4  มีแผนแม่บทในการพฒันาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม เพื่อพฒันา 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  จดัท ามาตรฐานภาระงานดา้นอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดลอ้ม  เนน้การบ ารุงรักษาและใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั  มีการช้ีแจงให้บุคลากรทราบ   มีการมอบหมายงาน 
โดยค านึงถึงความรู้  ความสามารถ และความตอ้งการของสถานศึกษา  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
และใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า  มีการติดตามและประเมินผล  มีการรายงานผล 

              การใชแ้ละน าผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3  มีแผนแม่บทในการพฒันาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม เพื่อพฒันา 

เป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  จดัท ามาตรฐานภาระงานดา้นอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดลอ้ม เนน้การบ ารุงรักษาและใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั มีการช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ   มีการมอบหมายงาน 
โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
และใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า  มีการติดตามและประเมินผล  
 
 

ตรวจสอบจาก เอกสาร   
หลกัฐาน  แหล่งขอ้มูล     
     แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     แผนแม่บทพฒันาอาคาร 
     สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  
     มาตรฐานดา้นอาคารสถานท่ี 
     และสภาพแวดลอ้ม 
     ค าสั่งมอบหมายงาน 
     หลกัฐานการใชอ้าคาร 
     สถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม      
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………  
………………………………    
……………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

  
 

ระดับ 2  มีแผนแม่บทในการพฒันาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม เพื่อพฒันา 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  จดัท ามาตรฐานภาระงานดา้นอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดลอ้ม เนน้การบ ารุงรักษาและใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั มีการช้ีแจงให้บุคลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความตอ้งการของสถานศึกษา  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
และใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  และมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า  

ระดับ 1  มีแผนแม่บทในการพฒันาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม เพื่อพฒันา 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  จดัท ามาตรฐานภาระงานดา้นอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดลอ้ม เนน้การบ ารุงรักษา และใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภยั มีการช้ีแจงให้บุคลากรทราบ  มีการมอบหมายงาน 
โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความตอ้งการของสถานศึกษา 
และส่งเสริมใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันา 
และใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 6.2 การบริหารกิจการ  

      นกัเรียน (4 คะแนน) 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4   มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารกิจการนกัเรียน  
                จดัท ามาตรฐานภาระงานกิจการนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ   
                 มีการมอบหมายงาน มีกรรมการนกัเรียน และเครือข่ายผูป้กครอง   

ร่วมรับผดิชอบด าเนินการตามแผนและจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียน มีการติดตามและประเมินผล  มีรายงานผลการด าเนินงานและ 
น าผลไปปรับปรุง 

ระดับ  3  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารกิจการนกัเรียน  
จดัท ามาตรฐานภาระงานกิจการนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ   
มีการมอบหมายงาน  มีกรรมการนกัเรียน และเครือข่ายผูป้กครอง  
ร่วมรับผดิชอบด าเนินการตามแผนและจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียน  มีการติดตามและประเมินผล 

ระดับ  2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารกิจการนกัเรียน  
จดัท ามาตรฐานภาระงานกิจการนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ   
มีการมอบหมายงาน  มีกรรมการนกัเรียน และเครือข่ายผูป้กครอง  
ร่วมรับผิดชอบด าเนินการตามแผนและจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระดับ  1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารกิจการนกัเรียน 
จดัท ามาตรฐานภาระงานกิจการนกัเรียนและช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ   
มีการมอบหมายงาน  มีกรรมการนกัเรียน และเครือข่ายผูป้กครอง 

                 ร่วมรับผดิชอบด าเนินการตามแผน 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล    
     แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
     ขอ้มูล 
     แผนปฏิบติัการ 
     ค าสั่งมอบหมายงาน 
     มาตรฐานภาระงานกิจการ 
     นกัเรียน   
     รายงานผลการด าเนินงาน 
     ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     รายงานผลงานกิจการ 
     นกัเรียน      
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืน  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………  
………………………………    
……………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 6.3 การบริหารงานธุรการ  

      และงานสัมพนัธ์ชุมชน 
      (4 คะแนน) 
 

    

ระดับ 4  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ 
               และงานสัมพนัธ์ชุมชน  จดัท ามาตรฐานภาระงานธุรการ 
               และงานสัมพนัธ์ชุมชน  โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง   
                และช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ  มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้   
               ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา ใชส่ื้อ เครือข่าย 
              และเทคโนโลย ี  มีการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 
              โดยเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีการติดตามและประเมินผล 
                มีการรายงานผลและน าผลไปปรับปรุง 
ระดับ 3 มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ 
               และงานสัมพนัธ์ชุมชน  จดัท ามาตรฐานภาระงานธุรการ 
              และงานสัมพนัธ์ชุมชน  โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง    
               และช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ  มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้   
              ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา ใชส่ื้อ เครือข่าย 
             และเทคโนโลย ีมีการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชนโดยเนน้การ 
             มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีการติดตามและประเมินผล  
 

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน   
แหล่งขอ้มูล    
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     แผนปฏิบติัการ 
     ค าสั่งมอบหมายงาน 
     มาตรฐานภาระงานธุรการและงาน 
     ชุมชนสัมพนัธ์ 
     ส่ือ และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบั 
     งานธุรการและงานประชาสัมพนัธ์ 
     ระบบเครือข่าย 
     รายงานผลงานธุรการและ 
     งานประชาสัมพนัธ์ 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
     

 
 

    

ระดับ 2  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ 
และงานสัมพนัธ์ชุมชน จดัท ามาตรฐานภาระงานธุรการ 
และงานสัมพนัธ์ชุมชน โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง 
และช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ  มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้   
ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา ใชส่ื้อ เครือข่าย   
และเทคโนโลย ี  และมีการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชนโดยเนน้การ 
มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง                 

ระดับ 1  มีสารสนเทศและแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ 
และงานสัมพนัธ์ชุมชน  จดัท ามาตรฐานภาระงานธุรการ 
และงานสัมพนัธ์ชุมชน  โดยเนน้เป็นระบบ ถูกตอ้ง สะดวกและทัว่ถึง 
และช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบ  มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้   
ความสามารถและความตอ้งการของสถานศึกษา ใชส่ื้อ เครือข่าย 
และเทคโนโลย ี และมีการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน  
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
7. การเป็นผูน้ าดา้น   
    นวตักรรมการบริหาร  
    การศึกษา (8 คะแนน) 
     
 

7.1  การใชน้วตักรรม 
       การบริหารการศึกษา 
       (4 คะแนน)  
 

ระดับ  4   มีสารสนเทศ และแผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะท างานท่ีมีประสิทธิภาพรับผดิชอบ 
การใชน้วตักรรมการบริหาร และช้ีแจงคณะท างานเก่ียวกบั 
การใชแ้ละเลือกใชน้วตักรรมการบริหารท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง 
กบัมาตรฐานภาระงานบริหาร  โดยค านึงถึงประโยชน์ 
และความคุม้ค่า  มีผลการใชเ้ป็นท่ียอมรับของวงวชิาชีพบริหาร   
เช่น ไดรั้บเชิญใหน้ าเสนอการใชน้วตักรรม  หรือไดรั้บรางวลั 
เก่ียวกบันวตักรรมท่ีน ามาใช ้  เป็นตน้  มีการติดตาม และ 
ประเมินผลการใช ้ มีรายงานผลและน าผลไปปรับปรุง 

ระดับ  3  มีสารสนเทศ และแผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะท างานท่ีมีประสิทธิภาพรับผดิชอบ 
การใชน้วตักรรมการบริหาร  และช้ีแจงคณะท างานเก่ียวกบัการใช ้
และเลือกใชน้วตักรรมการบริหารท่ีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานภาระงานบริหาร  โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุม้ค่า    
มีผลการใชเ้ป็นท่ียอมรับของวงวชิาชีพบริหาร เช่น ไดรั้บเชิญให้ 
น าเสนอการใชน้วตักรรม  หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบันวตักรรมท่ี 
น ามาใช ้เป็นตน้ มีการติดตาม และประเมินผลการใช ้

 ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
 แหล่งขอ้มูล  
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     สารสนเทศ แผนปฏิบติัการท่ี  
     เก่ียวกบันวตักรรมการบริหาร   
     ค าสั่งมอบหมายงาน 
     หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นท่ี   
     ยอมรับดา้นนวตักรรมการบริหาร 
     การศึกษา 
     ผลงานท่ีเกิดจากการใชน้วตักรรม 
     การบริหาร 
     รายงานผลการใชน้วตักรรม 
     การบริหาร 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
     

 
 

    

ระดับ  2  มีสารสนเทศ และแผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะท างานท่ีมีประสิทธิภาพรับผดิชอบ 
การใชน้วตักรรมการบริหาร และช้ีแจงคณะท างานเก่ียวกบั 
การใชแ้ละเลือกใชน้วตักรรมการบริหารท่ีเหมาะสม  สอดคลอ้ง 
กบัมาตรฐานภาระงานบริหาร  โดยค านึงถึงประโยชน์ 
และความคุม้ค่า และมีผลการใชเ้ป็นท่ียอมรับของวงวชิาชีพ 
บริหาร  เช่น ไดรั้บเชิญใหน้ าเสนอการใชน้วตักรรม  
หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบันวตักรรมท่ีน ามาใช ้ เป็นตน้  

ระดับ  1  มีสารสนเทศ และแผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม 
การบริหาร  มีการสรรหาคณะท างานท่ีมีประสิทธิภาพรับผดิชอบ 
การใชน้วตักรรมการบริหาร และช้ีแจงคณะท างานเก่ียวกบั 
การใชแ้ละเลือกใชน้วตักรรมการบริหารท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง 
กบัมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยค านึงถึงประโยชน์และ 
ความคุม้ค่า   
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 7.2 การคิดริเร่ิมนวตักรรม      

      การบริหารการศึกษา 
      (4 คะแนน) 
 
 

 
 

ระดับ 4  มีการศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม   
การออกแบบนวตักรรมการบริหารการศึกษาและช้ีแจง  
 ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  มีการทดลองใช ้ มีการติดตาม 
และประเมินผล  มีรายงานผลการใชแ้ละน าผลไปปรับปรุง  
เผยแพร่  และนวตักรรมเป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ  

ระดับ 3  มีการศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม   
การออกแบบนวตักรรม  การบริหารการศึกษาและช้ีแจง  
 ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  มีการทดลองใช ้ มีการติดตาม 
และประเมินผล   มีรายงานผลการใชแ้ละน าผลไปปรับปรุง 
และมีการเผยแพร่นวตักรรมการบริหาร   

ระดับ 2  มีการศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม   
การออกแบบนวตักรรม  การบริหารการศึกษาและช้ีแจง  
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  มีการทดลองใช ้ มีการติดตามและประเมินผล   
และมีรายงานผลการใชแ้ละน าผลไปปรับปรุง 

ระดับ 1  มีการศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม   
การออกแบบนวตักรรม  การบริหารการศึกษาและช้ีแจง  
 ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  มีการทดลองใช ้ มีการติดตาม 
และประเมินผล   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล   
     แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     หลกัฐานท่ีแสดงถึงการศึกษาองค ์ 
     ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม 
     นวตักรรมการบริหารการศึกษา 
     รายงานผลการใชน้วตักรรม 
     การบริหาร 
     หลกัฐานการเผยแพร่นวตักรรม 
     การบริหาร 
     หลกัฐานท่ีแสดงถึงนวตักรรม 
     การบริหารเป็นท่ียอมรับ     
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

ส่วนที ่2 กำรพฒันำตนเองเพ่ือเพิม่พูนควำมรู้และทกัษะในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (40 คะแนน) 
1. การศึกษาคน้ควา้หาความรู้    
    ดว้ยวธีิการต่าง ๆ   
    (10 คะแนน) 
 

มีวธีิการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 
เพื่อพฒันาตนเอง 

       มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง  ดงัน้ี  
1) การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
2) การฝึกอบรม ตามหลกัสูตรเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 

             อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง   
3) การประชุมทางวชิาการ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
4) การสัมมนาทางวชิาการ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง    
5) การศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   
6) การศึกษาคน้ควา้ผลการวิจยั อยา่งนอ้ยปีละ 2 เร่ือง 
7) การเป็นคณะท างานเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา  

             และมีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง   
8) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา   

             อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   
9) การทดสอบความรู้ หรือทกัษะเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา  
      จากสถาบนัท่ี ก.ค.ศ. รับรอง               

ระดับ 4  มีการพฒันาตนเองตั้งแต่ 6 รายการข้ึนไป 
ระดับ 3  มีการพฒันาตนเอง 5 รายการ 
ระดับ 2  มีการพฒันาตนเอง  4 รายการ 
ระดับ 1  มีการพฒันาตนเอง  3 รายการ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล เช่น   
       แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     การพฒันาตนเองในแต่ละดา้น  
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
     (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
2. การประมวลความรู้เก่ียวกบั   
    การพฒันาวชิาการ  
    และวชิาชีพ  (10 คะแนน) 
 

   2.1 การประมวลความรู้เก่ียวกบั   
         การพฒันาวชิาการ  
         (5 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีการประมวลความรู้เชิงวชิาการเป็นหมวดหมู่ โดยจดัท า 
เป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวมจากผลการ 
พฒันาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั 

ระดับ 3  มีการประมวลความรู้เชิงวชิาการเป็นหมวดหมู่ โดยจดัท า 
เป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวมจากผลการ 
พฒันาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระ 

ระดับ 2  มีการประมวลความรู้เชิงวชิาการเป็นหมวดหมู่ โดยจดัท า 
เป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวมจากผลการ 
พฒันาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 

ระดับ 1  มีการประมวลความรู้เชิงวชิาการ โดยจดัท าเป็นเอกสาร 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล  

  แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
  รายงานการประมวล  

     ความรู้เชิงวชิาการ 
  เอกสารวชิาการ 
  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
     (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 

 2.2 การประมวลความรู้เก่ียวกบั 
      การพฒันาวชิาชีพ 
      (5 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีการประมวลความรู้ในวชิาชีพเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา  
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ไป และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท าเป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวม 
จากผลการพฒันาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั 

ระดับ 3  มีการประมวลความรู้ในวชิาชีพเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา  
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ไป และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท าเป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวม 
จากผลการพฒันาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 
และมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระ 

ระดับ 2  มีการประมวลความรู้ในวชิาชีพเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา 
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ไป และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท าเป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวบรวม 
จากผลการพฒันาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้ 

ระดับ 1  มีการประมวลความรู้ในวชิาชีพเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา 
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทัว่ไป และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท าเป็นเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล  
       แบบบนัทึกการตรวจสอบ 
       ขอ้มูล   
       รายงานการประมวล 
     ความรู้ในวชิาชีพ 
     ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร  
     เอกสารท่ีเก่ียวกบักฎหมาย  
     กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     เอกสารวชิาการ 
     ส่ืออิเล็กทรอนิกส์     
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ระบุ) 
……………………………………  
…………………………………….  
…………………………………… 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
3. การน าความรู้และทกัษะ 
    มาใชใ้นการบริหารจดัการ     
    สถานศึกษา  (10 คะแนน) 
     
     
 

  การน าความรู้และทกัษะ 
  มาใชใ้นการบริหารจดัการ  
  สถานศึกษา 
 

ระดับ 4  มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการน าความรู้ 
               และทกัษะมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  จดัท า 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบติั   มีการประชุมวางแผน 
               การน าความรู้หรือทกัษะมาใช ้ มีการปฏิบติัตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนท่ีก าหนด  ติดตามและประเมินผล 
               มีการรายงานผลการใชแ้ละน าผลไปปรับปรุง   
               และเกิดผลดี เป็นแบบอยา่งได ้
ระดับ 3  มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการน าความรู้ 
               และทกัษะมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  จดัท า 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบติั   มีการประชุมวางแผน 
               การน าความรู้หรือทกัษะมาใช ้ มีการปฏิบติัตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนท่ีก าหนด  ติดตามและประเมินผล 
               มีการรายงานผลการใชแ้ละน าผลไปปรับปรุง   
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
      แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
      แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการ 
      ประจ าปี 
      หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า   
      ความรู้หรือทกัษะมาใชใ้นการ 
      บริหารจดัการสถานศึกษา 
      รางวลัท่ีไดรั้บเก่ียวกบั 
      การบริหารจดัการสถานศึกษา 
      บนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการ  
      วางแผนและการประเมินผล 
      รายงานผลการใช ้
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………..….. 
………………………………………………    
…………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
  

 
ระดับ 2  มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการน าความรู้ 
               และทกัษะมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  จดัท า 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบติั   มีการประชุมวางแผน 
               การน าความรู้หรือทกัษะมาใช ้ มีการปฏิบติัตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนท่ีก าหนด  ติดตามและประเมินผล 
ระดับ 1  มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการน าความรู้ 
               และทกัษะมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  จดัท า 
               แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบติั   มีการประชุมวางแผน 
               การน าความรู้หรือทกัษะมาใช ้ และมีการปฏิบติัตามแนวทาง 
               หรือขั้นตอนท่ีก าหนด    
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน 
 4. การใหบ้ริการทางวชิาการ 
     และวชิาชีพ  (10 คะแนน) 
 

  การใหบ้ริการทางวชิาการ 
  และวชิาชีพ 
 

     มีการด าเนินการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ ในลกัษณะต่าง ๆ  ดงัน้ี    
     1) การน าเสนอต่อท่ีประชุมระดบัเครือข่าย อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
         หรือระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดั หรือประเทศ อยา่งนอ้ย 
         ปีละ1 คร้ัง    
     2) การจดันิทรรศการแสดงผลงานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา    
         หรือจงัหวดัข้ึนไป อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   
     3) การน าเสนอในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยา่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง   
     4) การรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั    
     5) การเป็นวทิยากรระดบัเครือข่าย อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
         หรือระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดั หรือประเทศ อยา่งนอ้ย 
         ปีละ1 คร้ัง    
     6) การน าเสนอในวารสารทางวชิาการท่ียอมรับในวงวิชาการ  
         อยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 
     7) การใหบ้ริการทางวชิาการหรือวชิาชีพในลกัษณะอ่ืน ๆ 

ระดับ 4  มีการด าเนินการ 5 รายการข้ึนไป    
ระดับ 3  มีการด าเนินการ 4 รายการ 
ระดับ 2  มีการด าเนินการ 3  รายการ     
ระดับ 1  มีการด าเนินการ 1-2 รายการ    

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน 
แหล่งขอ้มูล    
       แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูล 
     หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      ในแต่ละลกัษณะ 
     สัมภาษณ์ สอบถามบุคคล 
     ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
     (ระบุ) 
………………………………………..  
……………………………………..…    
……………………………………….. 
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