
๓๙ 

บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

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

มำตรฐำนท่ี ๔    กำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำสถำบัน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรฐำนที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ประกอบด้วย ๘ ตวับ่งชี ้คือ 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้
ของ สมศ. 

๔.๑ สถานศึกษามีการก าหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ ทร. และนโยบายด้านการศึกษาของ กห. 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ 10 

๔.๒   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๕ ตัวบ่งชี้ที่ 
10/11 

๔.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/นายทหาร
ปกครองที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพ/ด้านการจัดการเรียนการ
สอน/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ด้านเทคโนโลยี
การผลิตสื่อการเรียนการสอน/ด้านการบริหารจัดการ ต่อจ านวนครู/
อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาทหาร ฯ ทั้งหมด 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ 12 
(เป็น output 
ของตัวบ่งชี้ที่ 
๕.๔) 

๔.๔ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  การเรียนการ
สอน  การสร้างองค์ความรู้ 

๕  

 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน  หมายถึง  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี  สามารถ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
และการมีส่วนร่วมในสถาบัน มีการควบคุมก ากับด้านนโยบาย  โดยมีนโยบายและแผนงานสอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ ของสถานศึกษา และความต้องการของกองทัพเรือ โดยมีสภาสถาบัน/
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ ฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษา  ตลอดจนสถานศึกษามีระบบ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหาร
สวัสดิการ ที่จัดให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน รวมทั้งก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักการปกครอง
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ที่ประกอบด้วย หลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความชอบธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า   



๔๐ 

๔.๕ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/วิชาทหาร นายทหารปกครอง 
และบุคลากร  ที่ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละ
ปี ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ฯและบุคลากรทั้งหมด 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ 12 

๔.๖ ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ 11 
 (๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ตอ่งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร   
 (๒) ร้อยละของงบประมาณสื่อ/โสตทัศนปูกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/

เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู ้ระบบห้องสมดุ ระบบ
สารสนเทศ ต่องบด าเนนิการจัดการศึกษา 

  

 (๓) ร้อยละของงบประมาณวสัดฝุึก ต่องบด าเนนิการจัดการศึกษา   
๔.๗* การปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ๕ ตัวบ่งชี้ที่ 10 
๔.๘* การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๕ ตัวบ่งชี้ที่ 11 

 รวม ๘ ตัวบ่งชี้ ๔๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  สถานศึกษามีการก าหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ทร. 
 และนโยบายด้านการศึกษาของ กห. (ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ สมศ.) 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับ ปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา/ยุทธศาสตร์/นโยบายด้าน
การศึกษาของ ทร.และ กห. 
(๒)  มีแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  รวมทั้งมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
(๓)  มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ≥ ร้อยละ ๘๐   
(๔)  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปี และ
รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 
(๕)  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
สถานศึกษาไปปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถานศึกษามีการก าหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ทร. และ
นโยบายด้านการศึกษาของ กห. นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย ซึ่งเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา  โดยปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนการด าเนินงาน  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
ปฏิทินการศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  มีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ระดับความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งมีการก ากับดูแล การติดตาม การตรวจสอบ            
การประเมินผล  การน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติสู่การพัฒนาก่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน  
ในรูปของแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ตลอดจนการรายงาน
ผลการปฏิบัติ    
 นโยบำยและแผนกลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทางการ
บริหารสถานศึกษา  โดยด าเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  ซึ่งนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ต่างๆ จะน าไปจัดท าในรูปแบบของแผนงานต่อไป นโยบายและกลยุทธ์ควรมีการเผยแพร่ให้
บุคลากรในสถานศึกษาได้ทราบและเข้าใจเพ่ือด าเนินการตามภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   



๔๒ 

แผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  หมายถึง แผนระยะยาวที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น       
อย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาโดยทุกภาคส่วนในองค์กรมีส่วนร่วม  เพ่ือใช้ในการ
วางแผนบริหารงานภายในสถาบัน  โดยอาศัยข้อมูลจากผลการประเมินที่ผ่านมา เช่น ในรายงานการ
ประเมินตนเอง ในรายงานผลประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยต้นสังกัด ในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. และผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ผลประเมินหลักสูตร 
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ ผลประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้
ต้องค านึงให้ครอบคลุมทุกภารกิจ/พันธกิจของสถาบัน  และทุกมาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ ครอบคลุมการ
พัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา  และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดอย่างสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตร   

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  หมายถึง แผนระยะสั้น ๑ ปี ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นโดยดึงข้อมูลจาก
แผนแม่บทหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารงานภายในสถาบันใน
ระยะเวลา  ๑ ปีการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการก าหนดกิจกรรม โครงการที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจนภายในปี
การศึกษานั้น  ว่าจะต้องพัฒนาเรื่องใดบ้าง  โดยการก าหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้จริง  มี วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เวลา และผู้รับผิดชอบ รวมถึง งป./แหล่งที่มาของงบประมาณ (ถ้ามี) การจัดท าแผนปฏิบัติ
งาน ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพ่ือให้มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ  การน าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินงานครอบคลุมถึงการสร้างตัววัดให้สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ในการน าแผนไปปฏิบัตินั้น อาจจ าเป็นต้องให้การอบรมเฉพาะทางแก่บุคลากร 
หรืออาจจ าเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย 
 รูปแบบและขั้นตอนกำรเขียนแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

 การประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม 
 วิเคราะห์โอกาส ภาวะคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อน ( SWOT analysis) 
 ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายของหน่วย  
 ก าหนดยุทธศาสตร์/นโยบายเฉพาะด้าน 
 ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์/มาตรการ/วิธีการด าเนินงานอย่างกว้างๆ ในยุทธศาสตร์ 
 ก าหนดแผนงาน 
 ก าหนดโครงการประกอบแผนงาน 
 ก าหนดกิจกรรมในโครงการ 
 จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะยาว) 
 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี  (แผนระยะสั้น) 
 เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและอนุมัติ 

  
 
 
 



๔๓ 

 รูปแบบกำรเขียนแผนงำน 
 สถานการณ์และแนวคิด 
 ภารกิจ 
 วิสัยทัศน์  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย 
 แนวความคิดในการปฏิบัติ/มาตรการ 
 โครงการประกอบแผนงาน 
 ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
 ตารางแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ 
 งบประมาณค่าใช้จ่าย   
 การประเมินผล  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 รูปแบบกำรเขียนโครงกำร  ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  
 ๑. ชื่อโครงการ 
  ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) 

 การตั้งชื่อโครงการ/กิจกรรม ต้องมีความหมายชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เป็นที่
เข้าใจได้ง่าย ชื่อโครงการ/กิจกรรมจะบ่งบอกให้ทราบว่าจะท าสิ่งใดบ้าง ท าเพ่ืออะไร ชื่อโครงการ/
กิจกรรมโดยทั่วไปจึงควรจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ/กิจกรรม 
และจุดมุ่งหมายของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ   
 ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ระบุหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ  
 ๓.  หลักการและเหตุผล  
   หลักการ เป็นการน าเสนอที่มาของโครงการ/กิจกรรมโดยค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา หรือกระแสสังคมที่เกี่ยวข้อง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา เป็นต้น  
   ส่วนเหตุผล เป็นการน าเสนอข้อความที่สนับสนุนหรือยืนยัน โน้มน้าวให้เห็นว่าโครงการ/
กิจกรรมมีความจ าเป็นอย่างไร หากไม่ด าเนินการจะมีผลเสียหายต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไร และหาก
ด าเนินการแล้วจะเป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไร ในส่วนนี้หากน าเสนอข้อมูลสนับสนุนเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพ และข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน และภายนอกของ สมศ.ไว้ด้วย ก็จะเป็น
หลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ 
มีความส าคัญและและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๔.  วัตถุประสงค์ เป็นการระบุสิ่งที่ตองการจะใหเกิดผลในแตละกิจกรรมสามารถตรวจวัด
พฤติกรรมได ้ 
 ๕.  เป้าประสงค์ เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
โดยระบุเป็นข้อๆ ประมาณ ๑ - ๓ ข้อ ก าหนดให้เป็นรูปธรรม สามารถวัดและปฏิบัติได้  
 ๖. กลุ่มเป้าหมาย เป็นการบ่งบอกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิด เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใด เช่น 
นักเรียน อาจารย์ ผู้บริหาร หรือบุคลากร  



๔๔ 

๗.  ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ควรระบุ ๒ ประเด็น ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม หรือน ามาจากเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ 
  ๗.๑  ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ  เป็นค่าเป้าหมายที่แสดงผลเชิงตัวเลข 
  ๗.๒  ค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นค่าเป้าหมายที่ระบุคุณภาพที่รองรับหลักการและเหตุผล 
หรือประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรม 
 ๘. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม เป็นการระบุว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เป็นประเภท เช่น การ
ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ เป็นต้น 
 ๙. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  เป็นการแสดงรายละเอียดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
ของโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือให้งานบรรลุเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ โดยระบุให้ชัดเจนว่า “จะท า
อะไร ใครเป็นผู้ท า ท าที่ไหน ท าอย่างไร เริ่มต้นเมื่อใด เสร็จสิ้นเมื่อใด ได้ผลประการใด” ซึ่งอาจท าเป็น
ตารางรายละเอียดของวิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานก็ได้ 
 ๑๐. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นการก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ/กิจกรรม จนเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น
และเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 

๑๑. สถานที่ด าเนินงาน  ระบุสถานที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น ห้องเรียน หมวดวิชา แผนก 
ห้องประชุม กอง ของสถานศึกษา/หน่วยจัดการศึกษา หรือภายนอกสถานศึกษาก็ได้ เป็นต้น 

๑๒. งบประมาณ เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นตลอดโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งควรจ าแนก
รายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย รวมทั้ง
อาจระบุทรัพยากรอ่ืนที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ เป็นต้น  

๑๓.  การประเมินผล ระบุประเด็นที่ส าคัญๆ เช่น ประเมินประเด็นส าคัญอะไรบ้าง ประเมินโดย
ใคร ใช้รูปแบบหรือแนวทางอย่างไร เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบใด เป็นต้น 

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ให้ชัดเจนว่าเป็น
ใคร มีต าแหน่งใดท้ังต าแหน่งปกติ หรือต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อโครงการ/กิจกรรมสิ้นสุด จะเกิดประโยชน์
อะไรบ้าง ทั้งประโยชน์หรือผลที่ได้โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่ใช่การน าวัตถุประสงค์มาเขียนเป็น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๖. แผนปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  ลงรายละเอียดถ้ามีขั้นตอนการปฏิบัติมากและใช้ระยะเวลานาน 

สภำสถำบัน หมายถึง องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการบริหารจัดการให้มีการก ากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษา รวมทั้งการควบคุมและ
ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมายถึง คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน การ
มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบัน ติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปี 
ก ากับติดตามการประเมินผู้บริหารของสถานศึกษาและความต้องการของกองทัพเรือ เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกและความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการเพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพของ
ผู้เรียนและความรับผิดชอบต่อกองทัพ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการสถานศึกษา              ควร
ประกอบด้วย ประธาน ควรเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษา  เลขานุการ ควรเป็นผู้บริหาร



๔๕ 

สถานศึกษา กรรมการ ควรมีหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา ครู/อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
จากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เช่น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือวิชาการเฉพาะ
ด้าน ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ  ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง หรือผู้แทนชุมชนรอบข้าง เป็นต้น  

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิทินการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๓. หลักฐานรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท/แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และหรือแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา  
๔. หลักฐานรายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงาน/

แผนปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน/คณะกรรมการสถานศึกษา 
๕. หลักฐานรายงานผลการจัดท าแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีที่มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปปรับปรุง   

๖. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 10/11 ของ สมศ.) 
 
น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ (ตามเกณฑ์ประเมินของกองทัพ) 
(๑)  มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ ใน
การบริหารสถานศึกษา 
(๒)  กรรมการสถานศึกษา/ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษา 
(๓)  มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน และการติดตามงานอย่างน้อยปีละ ๗ ครั้ง 
(๔)  มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
(๕)  มีผลการก ากับติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา/การติดตามงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษา 
งานวิจัยหลายชิ้นได้ ระบุตรงกันว่า ผู้บริหารที่ให้ความเอาใจใส่ต่องานวิชาการ ทุ่มเทให้กับงาน
พัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และมีภาวะผู้น า เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จขอ ง
สถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีขวัญก าลังใจ     ใน
การท างาน (ท่ีมา : รุ่ง แก้วแดง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ : ๒๕๔๔) 
  สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษานั้นๆ  โดยจะต้องบริหารงานทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป 
 บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต้องแสดงความสามารถในการเป็นผู้น าด้านวิชาการ  
สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รอบรู้ทางด้านการศึกษา บริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่ดี  รวมทั้งต้องสามารถปกครองดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  โดยยึดตามหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย  
 หลักนิติธรรม  ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ  ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม คุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าทางทหาร  สั่งการอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน 
 หลักคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีวิสัยทัศน์
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงาน  มีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
อดทน อดกลั้น 
 
 



๔๗ 

 หลักความโปร่งใส  มีความซื่อสัตย์สุจริต  บริหารตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 หลักการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชามีส่ วนร่ วมในการบริหารจัดการ   
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ  แบ่งมอบงานตามล าดับชั้นให้มีส่วนร่วม และเหมาะสม  
 หลักความรับผิดชอบ  เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
 หลักความคุ้มค่า สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาเอ้ือประโยชน์ให้กับหน่วย เช่น 
เงิน บุคลากร สถานที่ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น  ผลงานส าเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
คุ้มค่า ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยเหนือและผู้ใต้บังคับบัญชา งานส าเร็จทันเวลาและ
สนองตอบนโยบายหน่วยเหนือ 

 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ  
๒. หลักฐานการจัดท าและพิจารณาแผนงาน/โครงการ   
๓. รายงานการประชุมของสภาสถาบัน/คณะกรรมการสถานศึกษา   
๔. หลักฐานการมอบนโยบาย การแบ่งมอบหน้าที่ การติดตามงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. รายงานการประชุมประจ าเดือนของหน่วยขึ้นตรง   
๖. รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีของผู้บริหารสถานศึกษา 
๗. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/นายทหารปกครองที่ได้รับการ 
  พัฒนาในด้านวิชาชีพ/ด้านการจัดการเรียนการสอน/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 
 สารสนเทศ/ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน/ด้านการบริหารจัดการ ต่อ 
 จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาทหาร ฯ ทั้งหมด  (ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) 
  

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๖.๙๙ ≥ ๓๗ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 ครู/อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน      โดย
ขึ้นการบังคับบัญชา หรืออยู่ในสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ  
 อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล ความประพฤติ 
ระเบียบวินัยของผู้เรียน  อบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนอยู่ในกรอบระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
 กำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
ด้านสาขาวิชาชีพที่สอนและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของผู้เรียน การศึกษาดูงานด้านวิชาชีพที่สอน 
 กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
นอกเหนือจากด้านสาขาวิชาชีพ เช่น การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการ การประชุมวิชาการ  การเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงานด้านวิชาการ เป็นต้น 

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/นายทหารปกครองที่ได้รับการ 
  พัฒนาในด้านวิชาชีพ/ด้านวิชาการ  X  ๑๐๐ 

 จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาทหาร ฯ ทั้งหมด   
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. จ านวน รายชื่อ และประวัติครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
๒. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครองทั้งหมด 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งครู/อาจารย์ประจ าวิชา  และอาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง 
๔. หลักฐานการสรุปจ านวนครู/อาจารย์ประจ า และอาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครองที่

ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง วิชาที่สอน ชั้นปีที่สอน 
หัวข้อที่ได้รับการอบรม/พัฒนา/ประชุม/สัมมนาวิชาการ สถานที่อบรม ห้วงเวลาการอบรม จ านวน
ชั่วโมงการอบรมท้ังหมดตลอดปีการศึกษา 

๕. หลักฐานการเกี่ยวกับครู/อาจารย์ประจ า และอาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง ที่ได้รับ
การอบรมด้านต่างๆ  ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน 

๖. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



๔๙ 

กรณีประเมินตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี  12 กำรพัฒนำครู/อำจำรย์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้: 

การที่ครู/อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเพียงพอทั้งในด้านวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  รวมทั้ง
สนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนา จนกระท่ังสามารถน า       องค์
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการจัดการเรียน   
การสอน  การผลิตสื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งในสถานศึกษา
และชุมชน  โดยสามารถผลิตเป็นผลงานเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
จนได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มี
มาตรฐานน่าเชื่อถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเชิงวิชาการ/วิชาชีพ  สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ได้จริง     

ประเด็นกำรพิจำรณำ : 
๑. มีแผนพัฒนาครู/อาจารย์ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาครู/อาจารย์ประจ า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. จ านวนคร/ูอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู/ 

อาจารย์ ทั้งหมด 
๔. จ านวนครู/อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู/ 

อาจารย์ทั้งหมด 
๕. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของครู ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน จาก ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรใหค้ะแนน : 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ :  
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ 
๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงาน ในแต่ละปี ได้แก่  

- จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
- จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรม  
- จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพที่สอน 
- จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนา ในด้านวิชาการ การจัดการเรียน 

การสอน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  เทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ  เป็นต้น 

๕. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์  

 



๕๐ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  การเรียนการสอนการสร้าง 
 องค์ความรู้ 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีฐานข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
(๒)  มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๓)  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
(๔)  มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๕)  มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดท างานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
(๖)  มีการรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบฐานขอ้มูล 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผน  เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  น ามาใช้ได้ทั้งการบริหารงาน การวางแผน การประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ    
ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัย การบริการทางวิชาการ     การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงิน การก าลังพล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 ฐำนข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้  โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน   โดยไม่บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ 
แฟ้มข้อมูล  
 ระบบฐำนข้อมูล (database system) หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วยกัน  อย่าง
มีระบบ  มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย
แฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาป้องกันข้อมูล
เหล่านั้น  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ ใช้
และโปรแกรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับฐานข้อมูล  
 ประโยชน์ของฐำนข้อมูล 

๑. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน 
๒. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลบางจุด จะท าให้ข้อมูลส่วนอื่นที่สัมพันธ์

กันได้รับการแก้ไขตามโดยอัตโนมัติ 
๓. ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล เพราะมีผู้ดูแลระบบ 

 



๕๑ 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน 
๒. ระเบียบ นโยบาย มาตรการ แผนงาน/แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของสถาบัน 
๓. ฐานข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลผู้เรียน ฐานข้อมูลครู/อาจารย์ ฐานข้อมูลก าลังพล 

ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  ฐานข้อมูลการบริการทางวิชาการ  ฐานข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

๔. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
๕. แบบประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
๖. หลักฐานการขออนุมัติประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐานข้อมูล  และประเมิน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
๗. หลักฐานการรายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล และประเมิน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
๘. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕  ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/วิชาทหาร นายทหารปกครอง และบุคลากรที่ 
 ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ฯ 
 และบุคลากรทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
คุณธรรม  หมายถึง คุณสมบัติภายในใจใดๆ ก็ตามที่เป็นคุณสมบัติไม่เป็นโทษ  
จริยธรรม  หมายถึง  สิ่งที่ควรประพฤติอันได้แก่ พฤติกรรมเป็นการกระท า ทางกาย วาจา ใจ  

อันดีงามที่ควรปฏิบัติ  
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  คุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  คุณงามความดีของบุคคลที่กระท าไปด้วย

ความส านึกในจิตใจ โดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นที่
ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องของตนเอง ผู้อื่น และสังคม  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/วิชาทหาร นายทหารปกครอง และบุคลากรที่ 
ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี X  ๑๐๐ 

 จ านวนครู/อาจารย์ประจ า ฯ และบุคลากรทั้งหมด 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. จ านวนและรายชื่อครู/อาจารย์ประจ า  อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง และบุคลากร

ทั้งหมด 
๒. จ านวนและรายชื่อครู/อาจารย์ประจ า อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง และบุคลากร

ทั้งหมด ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละป ี  
๓. หลักฐานการสรุปจ านวนครู/อาจารย์ประจ า อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง และ

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี  ตลอดปีการศึกษา  
๔. หลักฐานครู/อาจารย์ประจ า อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง และบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละป ี
๕. หลักฐานขออนุมัติจัดอบรม หรือเอกสารส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๖. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



๕๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๖  ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ.) 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
จ่ายเงินและงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและโครงการ  มีการจัดสรรงบประมานในการด าเนินการจัด
การศึกษา เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึก  สื่อ/       
โสตทัศนูปกรณ์  นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ และการฝึกปฏิบัติ
ประจ าปีอย่างเพียงพอ 
 งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง งบประมาณทั้งหมดของสถานศึกษาท่ีรวมงบประมาณแผ่นดิน
และงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ตลอดปีการศึกษา (จะใช้เงินของ ๒ ปีงบประมาณ
ร่วมกัน) ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะ การฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนสร้าง
นวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย งานวิชาการ ที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก    ค่าสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้  ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์  ที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง)  ในส่วนของกองทัพไทยและ ยศ.ทร. ไม่นับรวมเงินเดือนก าลังพลและเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 

อุปกรณ์ฝึก หมายถึง อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้ส าหรับการฝึกหัดศึกษาของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา   
ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ าได้หลายครั้ง (ส่วนใหญ่มักมีบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์) เช่น  

- สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  ได้แก่  สื่อประกอบการเรียนการสอน  โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ/
แผ่นใส  ไมโครโฟน หูฟัง เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

- อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก ได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์จ าลองการฝึก เป็นต้น 
- นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย การจัดการความรู้   

เป็นต้น 
- ระบบห้องสมุด ได้แก่ ต ารา วารสาร หนังสือ โปรแกรมสืบค้นข้อมูล  เป็นต้น 
- ระบบสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์  

เป็นต้น  
วัสดุฝึก หมายถึง อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้ส าหรับการฝึกหัดศึกษาของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา   

ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก (ไม่มีบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์) เช่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น กระดาษ กระสุน ยุทธอาภรณ์ เป็นต้น 

 

(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๙ ≤ ๙ 
(๗.๐๑ - ๙) 

≤ ๗ 
(๖.๐๑ - ๗) 

≤ ๖ 
(๕.๐๑ - ๖) 

≤ ๕ 
(๐ - ๕) 

ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก  นวัตกรรมและกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 



๕๔ 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

(๓) ร้อยละของงบประมำณวัสดุฝึก ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕ ≥ ๗ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด 
๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  งบรายรับสถานศึกษา  งบบริจาค และงบอ่ืนๆ 
๓. การสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีการศึกษาในด้านต่างๆ  ได้แก่ การฝึกหัดศึกษา 

การพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลากร การบริการทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วัสดุฝึก อุปกรณ์
การฝึก (เช่น สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้  ระบบห้องสมุด  ระบบ
สารสนเทศ) เป็นต้น 

๔. หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณทุกด้าน 
๕. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๗*  การปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ สมศ.) 
 



๕๕ 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ (ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ.) 
(๑)   มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ ใน
การบริหารสถานศึกษา 
(๒)  มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานและการติดตามงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลการ
ติดตาม 
(๓)  มีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถานศึกษา ด าเนินการภายใต้หลัก     
ธรรมาภิบาลครบถ้วน 
(๔)  มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕)  มีการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 

สถานศึกษามีการจัดตั้งสภาสถาบันหรือคณะกรรมการสถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ในการก ากับดูแลให้
สถานศึกษาด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาล เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมายถึง คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน การ
มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบัน ติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปี 
ก ากับติดตามการประเมินผู้บริหารของสถานศึกษาและความต้องการของกองทัพเรือ เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกและความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการเพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพของ
ผู้ เรียน  และความรับผิดชอบต่อกองทัพ สังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการสถานศึกษา              
ควรประกอบด้วย ประธานควรเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษา เลขานุการควรเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา กรรมการควรมีหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา ครู/อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
จากหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เช่น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือวิชาการเฉพาะด้าน 
ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง หรือผู้แทนชุมชนรอบข้าง เป็นต้น  

 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการมีส่วนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผน

แม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๔. หลักฐานการรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท/แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และหรือแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 



๕๖ 

๕. หลักฐานรายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน/คณะกรรมการสถานศึกษา 

๖. หลักฐานการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 
๗. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๘* การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ.) 
 



๕๗ 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : (ตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สมศ.) 
 ให้ใช้ผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕ ระดับคะแนน) โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ต่อไปนี้  

๑. ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา   
๒. ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้  
๓. ศักยภาพด้านการเงิน และงบประมาณ   
๔. ความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง   
๕. การบริหารหลักสูตร เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษา   
๖. ประสิทธิภาพในการพัฒนาประมวลการสอนหรือแผนการสอน  
๗. ระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่าน

การปฏิบัติจริง 
๘.   มีทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ที่มีความหลากหลาย เพียงพอและทันสมัย 

 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ใช้ผลประเมินตามความเป็นจริง ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือ
แต่งตั้งให้รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษานั้นๆ  โดยจะต้องบริหารงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป 
 บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ต้องแสดงความสามารถในการเป็นผู้น าด้าน
วิชาการ  สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รอบรู้ทางด้านการศึกษา บริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่ดี   รวมทั้งต้องสามารถปกครองดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  โดยยึดตามหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย  
 หลักนิติธรรม ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ  ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม คุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าทางทหาร  สั่งการอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน 
 หลักคุณธรรม  มีระเบียบวินัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีวิสัยทัศน์
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงาน  มีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
อดทน อดกลั้น 
 หลักความโปร่งใส  มีความซื่อสัตย์สุจริต  บริหารตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 หลักการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชามีส่ วนร่ วมในการบริหารจัดการ   
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ  แบ่งมอบงานตามล าดับชั้นให้มีส่วนร่วม และเหมาะสม  
 หลักความรับผิดชอบ  เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 



๕๘ 

 หลักความคุ้มค่า สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาเอ้ือประโยชน์ให้กับหน่วย เช่น 
เงิน บุคลากร สถานที่ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น  ผลงานส าเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
คุ้มค่า  ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยเหนือและผู้ใต้บังคับบัญชา งานส าเร็จทันเวลาและ
สนองตอบนโยบายหน่วยเหนือ 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหารสูงสุดและ/หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง  ซึ่งสามารถพิจารณาได้ใน ๔ กรณ ีดังนี้ 
 กรณีที่ ๑  ให้ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการที่ดูแลด้านวิชาการ) ประเมินตนเอง 
โดยให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ๘ ข้อ  หรือ 
 กรณีที่ ๒  ให้ผู้บริหารประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้าหน่วยประเมินผู้บริหาร ร้อยละ 
๔๐  โดยให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ๘ ข้อ  หรือ 
 กรณีท่ี ๓  ให้ผู้บริหารสูงสุดประเมินตนเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ๘ ข้อ  หรือ 
 กรณีท่ี ๔  ใช้ผลประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร. ของผู้บริหารสูงสุด 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือตามประเด็นการพิจารณา 
๒. หลักฐานรายงานสรุปผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบาย การก ากับดูแล 

รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา ตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา    

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลโดยมีเอกสาร/
หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถาบันการศึกษา  

๕. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ 
เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ การบริหาร
ความเสี่ยง โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

๖. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการประเมิน 
ตนเอง และมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

๗.   รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา 
๘.   รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 ๙.   เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

…………………………………………………….. 
 


