
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โดยพิจารณาร้อยละของผู้บริหารทุกคนเป็นรายข้อแล้วหาค่าเฉลี่ย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
3. ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน

เป็นส าคัญ  
5. ผู้บริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รางวัล/การอบรมผู้บริหาร 
- บันทึก/รายงานการประชุม 
 
สรุปการลงเวลาการปฏิบัติงาน  

 
95 
 

100 
95 
100 

 
100 

 

ร้อยละรวม 490  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 98  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละเฉลีย่ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึน้ไป 
 

 

 

 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โดยพิจารณาร้อยละของผู้บริหารทุกคนเป็นรายข้อแล้วหาค่าเฉลี่ย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาอย่าง

ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มแนวทางในการบริหารงานวิชาการที่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้และเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา  
 

 
- นโยบายของผู้บริหาร 
 
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาสามป ี
 
- แผนปฏิบัติการศึกษา/แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 
- โครงการจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มือ
อาชีพ 
- รางวัลผู้บรหิาร/การอบรมผู้บริหาร 

 
90 
 

100 
 

100 
99 
 

100 
 

 

ร้อยละรวม 489  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.2ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 97.8  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละเฉลีย่ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึน้ไป 
 
 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการพิจารณา 

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

โดยพิจารณาร้อยละของผู้บริหารทุกคนเป็นรายข้อแล้วหาค่าเฉลี่ย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 

ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง 
4. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามแผนงาน

โครงการ 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน  
7. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนประเมินผลการบริหารงาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
- โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
- ค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ี 
 
- โครงการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔  ฝ่าย 
- โครงการจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครูสูม่ืออาชีพ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการกจิกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
100 
100 
100 

 
95 
 

100 
 

100 
 93.92 

 

ร้อยละรวม 688.92  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.3ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 98.42  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละเฉลีย่ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ผู้บรหิารมคีณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึน้ไป 

 
 



ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
  จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

98  
    

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

97.8  
    

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 98.42      
มาตรฐานที่ 2  ผู้บรหิารสถานศึกษา มีคุณธรรม จรยิธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*98.07  
    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ต้องปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 

การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  2  ปีการศึกษา  2560 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 1. ร้อนละ 90 ของครูและบุคลากรเข้า

ร่วมประชุม  อบรม  สัมมนาอย่างน้อย  
50  ช่ัวโมงต่อปี 
2. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรน าผล
จากการร่วมกจิกรรมพัฒนาบุคลากรไปใช้
พัฒนางานในหน้าท่ี 
3. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมขึ้นไปต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนาอย่าง
น้อย ๕๐ ช่ัวโมงต่อปี  ร้อยละ 100 
๒. ครูและบุคลากรน าผลจากการร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรไปใช้พัฒนางานในหน้าท่ี  ร้อยละ 100 
๓. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 97 

 

 
(1)  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา……..5…………..  ได้ระดับคณุภาพ     ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก       ดีเยีย่ม  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน........5…………..  ได้ระดับคณุภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก       ดีเยีย่ม  
(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา     ด าเนินการ    ไมด่ าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ของสถานศึกษาปีการศึกษา…….1…………   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

 

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี
ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 2  ของสถานศึกษา 

 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และมีหลักฐานแส ดงความตระหนักใน
ความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตัิตามแผนหมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไมส่ามารถบรรลมุาตรฐาน
หรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคณุภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน แต่มีหลักฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามใน
การปฏิบัตเิพื่อการพัฒนาสูม่าตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่ค านึงถึงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
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แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสงัเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้งการสรปุผล
ประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจรงิ 
ระดับคณุภาพอิงเกณฑ์   
ได้ผลการประเมิน............5............คะแนน 

ระดับดีเยี่ยม     (5 คะแนน)                                 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)                                 
 ระดับดี           (3 คะแนน)                                น าระดับคุณภาพ จากแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแบบอิงเกณฑ ์
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)                                 
 ระดับปรับปรุง   (1 คะแนน)                                 

ระดับคณุภาพอิงสถานศึกษา  
ได้ผลการประเมิน.............5.........คะแนน 

ระดับดีเยี่ยม     (5 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีหลักฐาน 
                                                                      แสดงความตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
 ระดับดี           (3 คะแนน)    + / +   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
                                                                       ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนกั               
                                                                     และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน   
 ระดับปรับปรุง  (1 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 2  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย……..5.00………..  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย.................................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 
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