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ส่วนที่ 1
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำเป็ น หน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำอยู่ ภ ำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ล
ของสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ กำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545
รวมทั้งตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดทำมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในปี พ.ศ.2551 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ มำตรฐำนส ำหรั บส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำใช้ เป็ นฐำนในกำรจั ด
กำรศึ กษำและใช้ เป็ น หลั กเที ยบเคี ยงส ำหรั บกำรประสำน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ก ำกั บ ดู แล ติ ดตำม
ประเมิ นผล และประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำของสถำนศึ ก ษำ รวมทั้ งส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำใช้
มำตรฐำนในกำรประเมินตนเอง และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ติดตำมและพัฒนำผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต่อมำได้มีกำรทบทวน ปรับปรุง
และพัฒนำมำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2560 ตำมลำดับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงในกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
บทบำทภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้
ใช้ประเมินตนเองในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กรอบความคิดในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน
กำรกำหนดกรอบควำมคิดในกำรทบทวนและปรับปรุงมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ. 2560 ได้ศึกษำเอกสำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบในกำรทบทวนและปรับปรุง เช่น
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวทำงกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำร สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
- ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
- กำรปฏิรูปกำรศึกษำในปัจจุบัน
- กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำจำกปีที่ผ่ำนมำ
- กำรวิเครำะห์ และสั งเครำะห์ แบบสอบถำมข้อคิดเห็ นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในกำรใช้มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2557
เป็นต้น
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คาชี้แจงและแนวทางในการนามาตรฐานไปใช้
1. มำตรฐำนส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 มี รำยละเอียดของแต่ละมำตรฐำน
ประกอบด้วย คำอธิบำยมำตรฐำน คำอธิบำยตัวบ่งชี้ รำยประเด็นกำรพิจำรณำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ ซึ่ งเป็ นข้ อเสนอทำงเลื อกของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึ กษำบำงส่ วนเท่ ำนั้ น
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำอำจก ำหนดเป้ ำหมำยหรื อรู ปแบบกำรบริ ห ำรและกำรจั ดกำรศึ กษำ
ที่นอกเหนือจำกระบุไว้ภำยใต้มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ
2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดย ส ำนั ก ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนด ำเนิ น กำรเพื่ อ กำรติ ด ตำมและ
ประเมินผล ดังนี้
2.1 ประกำศมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนกลำง
2.2 ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำเสนอกำรประเมินตนเองในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมแบบประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ซึ่งมำตรฐำนที่ 1 และมำตรฐำนที่ 2 ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำน
เขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำใช้แบบประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเหมือนกัน
ยกเว้นบำงประเด็นกำรพิจำรณำของมำตรฐำนที่ 3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประเมินตนเองแตกต่ำงกันตำมแบบที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
2.3 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในเชิงประจักษ์ และใช้รำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมแบบที่กำหนดในข้อ 2.2 เป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรติดตำมและ
ประเมิน
2.4 น ำผลจำกกำรติ ด ตำมและประเมิ น มำตรฐำนส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มำวิเครำะห์/ สังเครำะห์เพื่อสะท้อนผลกำรประเมินให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และใช้เป็นข้อมูล
สำรสนเทศ ประกอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2.5 น ำเสนอภำพรวมผลกำรติดตำมและประเมินกำรบริห ำรและจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับประเทศ เสนอต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำด ำเนิ น กำรประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำ
ตำมมำตรฐำน ดังนี้
3.1 ประเมิ น ตนเอง และจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ตนเองของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ โดยสำมำรถกำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวัง ตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพิ่มเติมจำกมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และรำยประเด็นกำรพิจำรณำได้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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3.2 เสนอรำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง และผลผลิ ต ที่ ประสบผลส ำเร็จของส ำนั กงำน
เขตพื้ นที่ กำรศึ กษำไปยั งส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ
กำรประเมินผล
3.3 นำผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เป็นข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในปีที่ผ่ำนมำเป็น ข้อมูลพื้นฐำนที่ใช้ใน
กำรเปรียบเทียบและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รวมทั้งเพื่อจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในปีต่อไป
ประโยชน์ของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้ นฐำนใช้ เป็ นเกณฑ์ กำรติ ดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. เกิดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงในกำรพัฒนำงำนไปสู่สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดผลสำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม
4. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ข้อมูล
และสำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
วิธีการติดตามและประเมินผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้ นฐำน เป็ นหน่ วยงำนหลั กในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในภำพรวม ซึ่งวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผล มี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. เก็บข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)
2. เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์โดยกำรติดตำมและประเมินผลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และหรือสุ่มติดตำมสถำนศึกษำ
รายละเอียดมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีจำนวน 3 มำตรฐำน
14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็นกำรพิจำรณำ แยกเป็นรำยมำตรฐำน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 14 ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 2 ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 25 ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ 17 ประเด็นกำรพิจำรณำ
ซึ่งทั้ง 3 มำตรฐำน มีสำระสำคัญที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
คำอธิบำยควำมหมำยของมำตรฐำน ค ำอธิบำยควำมหมำยของตั วบ่ งชี้ ประเด็นกำรพิ จำรณำ เกณฑ์
กำรประเมิน และวิธีกำรรวบรวมข้อมูล เป็นรำยมำตรฐำน และรำยตัวบ่งชี้ มีรำยละเอียด ดังนี้
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มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
มาตรฐานที่ ๑
การบริหารจัดการองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและ
การจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5

กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มปี ระสิทธิภำพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมีผลงำนที่
แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำส
ทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้
ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์
ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร

5
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มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
คาอธิบายมาตรฐาน
กำรบริหำรจั ดกำรองค์ กำรสู่ ควำมเป็ นเลิ ศ หมำยถึง กำรด ำเนิ นงำนของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมุ่งเน้นหลักกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ กำรกระจำยอำนำจ
และกำรเปิ ดโอกำสให้ ผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง ได้ มี ส่ วนร่ วมในกำรบริ หำรและจั ดกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
ไปสู่เป้ำหมำย มี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริหำรจัดกำรที่ดี หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรนำองค์กำร
ที่ดี จัดกระบวนกำร ขั้นตอนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นระบบ เพื่อให้บรรลุภำรกิจและเป้ำหมำย
ที่กำหนดโดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยนำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
มี กำรสร้ ำงหรื อประยุ กต์ ใช้ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ในกำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึ กษำ มี กำรสื่ อสำร
กำรประชำสั ม พั น ธ์ ภ ำยในและภำยนอกส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำ หลำกหลำยช่ องทำงและ
มีป ระสิ ท ธิภ ำพ รวมทั้ ง กำรน ำผลกำรดำเนิ นงำนมำใช้ ปรับปรุงและพั ฒ นำกำรบริห ำรและกำรจั ด
กำรศึกษำ
ประเด็นการพิจารณา
1. ภำวะผู้นำของผู้บริหำรในกำรนำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย
2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4. กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. กำรนำผลกำรดำเนินงำน มำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
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เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การพิจารณา
1. ภำวะผู้นำของผู้บริหำร
ในกำรนำองค์กำรไปสู่
เป้ำหมำย

2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ ในกำรนำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้
โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องกับบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3
ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ ในกำรนำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้
โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม
2
ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ ในกำรนำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1
ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ ในกำรนำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย
4
มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุม
ภำรกิจ 4 ด้ำน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ
พร้อมใช้ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3
มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2
มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
1
มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน
ถูกต้อง ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4
มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรมีส่วนร่วม
มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบทขององค์กำร
และนโยบำยทุกระดับ
3
มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ มีควำมสอดคล้อง
กับภำรกิจ บริบทขององค์กำรและนโยบำยทุกระดับ
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ประเด็น
การพิจารณา

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบท
ขององค์กำรและนโยบำยทุกระดับ
1
มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบท
ขององค์กำร
4. กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้
4
มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยอย่ำงมี
ในกำรบริหำรและ
ประสิทธิภำพ ครอบคลุม ภำรกิจ 4 ด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำ
3
มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่
หลำกหลำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมภำรกิจ
3 ด้ำน
2
มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่
หลำกหลำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมภำรกิจ
2 ด้ำน
1
มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ครอบคลุม
ภำรกิจน้อยกว่ำ 2 ด้ำน
5. กำรสื่อสำร
4
มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและ
กำรประชำสัมพันธ์ภำยใน
ภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหลำกหลำย
และภำยนอกสำนักงำน
ช่องทำง เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
และเกิดควำมร่วมมือตำมวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำย
ของกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์
3
มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหลำกหลำย
ช่องทำงเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2
มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหลำกหลำยช่องทำง
1
มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

8
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ประเด็น
การพิจารณา
6. กำรนำผลกำรดำเนินงำน
มำพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ

9

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและนำผลกำรดำเนินงำน
มำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
3
มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและนำผลกำรดำเนินงำนมำ
พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
2
มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และนำผลกำรดำเนินงำน
มำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1
มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์

2. กำรสังเกต
3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน
ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ศึกษำนิเทศก์
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้เกี่ยวข้อง
- สภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
- ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- แผนพัฒนำกำรศึกษำ
- แผนปฏิบัติกำรประจำปี
- เว็บไซต์/โปรแกรม/ข้อมูลสำรสนเทศ
- ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจำปี
- ผลงำนกำรประชำสัมพันธ์
- รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและบุคลำกรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รำยงำนกำรจัดกำรศึกษำประจำปี
- เครื่องมือกำรติดต่อสื่อสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นต้น
- ชิ้นงำน ที่สร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกระบวนกำร พัฒนำคน พัฒนำงำน เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ สมัยใหม่ (Modern Learning Organization)
ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำองค์กำร มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อทำให้บุคลำกรใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงระบบ สำมำรถรับรู้และปรับเปลี่ยน
กรอบควำมคิด มีกำรบริหำรองค์กำรที่มุ่งสร้ำงบรรยำกำศในกำรสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำ
ตนเอง พั ฒนำงำน และพั ฒนำองค์กำร มีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีมสู่ เป้ ำหมำยควำมส ำเร็จที่ ต้องกำร
โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรส่ งเสริมให้บุ คลำกรทุกคนมีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ
สำมำรถเรียนรู้ ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง
2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำง
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)
3. กำรส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ให้ มี แหล่ งเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบและวิ ธี กำรที่ หลำกหลำย เพื่ อให้
บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำรนำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การพิจารณา
1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกร
ทุกคนมีควำมกระตือรือร้น
ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิด
เชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้
ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น
ในกำรศึกษำ ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ
มีควำมสำมำรถรับรู้ เรียนรู้ และนำไปใช้
ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง
3
มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น
ในกำรศึกษำ ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ
มีควำมสำมำรถรับรู้ เรียนรู้ และนำไปใช้
2
มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น
ในกำรศึกษำ ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ
มีควำมสำมำรถรับรู้ เรียนรู้
1

มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น
ในกำรศึกษำ ค้นหำควำมรู้
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ประเด็น
ระดับ
การพิจารณา
คุณภาพ
2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำร
4
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management : KM) และ
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional
Learning Community : PLC)

3

2

1

3. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้มี
แหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และ
วิธีกำรที่หลำกหลำยเพื่อให้
บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้
ตำมบริบทของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

4

3

11

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กำร และระหว่ำงระดับองค์กำร
3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำ KM/PLC
อย่ำงชัดเจน
4. นำผลกำรดำเนินงำนที่ได้จำกกำรทำ KM/PLC
ไปใช้ในกำรพัฒนำองค์กำร
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่มและระดับองค์กำร
3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำ KM/PLC
อย่ำงชัดเจน
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่มและระดับองค์กำร
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม
มีกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ
และวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้
เรียนรู้ ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีกำรใช้
แหล่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
มีกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ
และวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้
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ประเด็น
การพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ
2

1
4. กำรนำองค์ควำมรู้มำพัฒนำ
ตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำ
องค์กำรโดยใช้กระบวนกำร
วิจัย

4
3
2
1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
เรียนรู้ ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีกำรใช้
แหล่งเรียนรู้
มีกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ
และวิธีกำรทีห่ ลำกหลำย เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้
เรียนรู้ ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีกำรใช้
แหล่งเรียนรู้
มีกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ
และวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้
เรียนรู้ ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรนำกระบวนกำรวิจัย หรือเทคนิคกำรวิจัยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำตนเองพัฒนำงำนภำยในกลุ่ม
พัฒนำงำนระหว่ำงกลุ่ม และภำยในองค์กำร
มีกำรนำกระบวนกำรวิจัย หรือเทคนิคกำรวิจัยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำตนเองพัฒนำงำนภำยในกลุ่ม
พัฒนำงำนระหว่ำงกลุ่ม
มีกำรนำกระบวนกำรวิจัย หรือเทคนิคกำรวิจัยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำตนเองพัฒนำงำนภำยในกลุ่ม
พัฒนำงำนภำยในกลุ่ม
มีกำรนำกระบวนกำรวิจัย หรือเทคนิคกำรวิจัยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำตนเอง

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์

2. กำรสังเกต

12

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ศึกษำนิเทศก์
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้เกี่ยวข้อง
- ตำมสภำพจริง เช่น กำรนำเสนอ กำรตอบข้อซักถำม
เป็นต้น
- สังเกตพฤติกรรม กำรตอบคำถำม แนวทำง
กำรแก้ปัญหำในกำรทำงำนของบุคลำกร
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วิธีการ
แหล่งข้อมูล
3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลั ก ฐำน - แผนปฏิบัติกำรประจำปี
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำนหรือข้อมูล
- แผนกำรจัดกำรควำมรู้
เชิงประจักษ์
- คำสั่งแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบ
- เอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ เว็บไซต์
- เอกสำรกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ หรือชิ้นงำนที่แสดงให้
เห็นถึงกระบวนกำรวิจัย
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคล
- เอกสำรรวบรวมควำมรู้ของบุคคล
- รำยงำนผลกำรพัฒนำบุคลำกร
- รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและบุคลำกรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ คิดเชิงระบบ
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
คำอธิบำยตัวบ่ งชี้ : กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริห ำรและ
กำรจั ด กำรศึ กษำ หมำยถึ ง ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำมี บทบำทหน้ ำที่ ในกำรบริหำรและกำรจั ด
กำรศึกษำตำมภำรกิจที่กำหนดในกฎหมำย โดยกำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจ รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตำมกรอบภำรกิจกำรกระจำยอำนำจ
ทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
มีกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรส่งเสริม ประสำน เชื่อมโยง
ตำมบทบำทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมที่กฎหมำยกำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของบุคคล ครอบครัว
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรวิช ำชีพ สถำบันศำสนำ
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
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1. กำรกระจำยอำนำจ
ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4 มีกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน โดยมีรูปแบบ
วิธีกำรที่สำมำรถตรวจสอบและประเมินควำมสำเร็จได้
ทำให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
3 กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมภำรกิจหลัก 3 ด้ำน โดยมีรูปแบบ วิธีกำร
ทีส่ ำมำรถตรวจสอบและประเมินควำมสำเร็จได้
2 กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมภำรกิจหลัก 2 ด้ำน โดยมีรูปแบบ วิธีกำรที่
สำมำรถตรวจสอบได้
1 มีกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตำมภำรกิจหลัก น้อยกว่ำ 2 ด้ำน
2. กำรส่งเสริม ประสำน
4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรให้
เชื่อมโยงกำรทำงำนของ
1. มีกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวย
องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมสะดวกในกำรทำงำนขององค์คณะบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. จัดให้มีเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
องค์คณะบุคคลกับหน่วยงำน
3. มีข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรทำงำนของ
องค์คณะบุคคลอย่ำงเป็นระบบ
4. มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนขององค์คณะบุคคล
3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรให้
1. มีกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวย
ควำมสะดวกในกำรทำงำนขององค์คณะบุคคล
2. จัดให้มีเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
องค์คณะบุคคลกับหน่วยงำน
3. มีข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรทำงำนของ
องค์คณะบุคคลอย่ำงเป็นระบบ
2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรให้
1. มีกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวย
ควำมสะดวกในกำรทำงำนขององค์คณะบุคคล
2.จัดให้มีเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
องค์คณะบุคคลกับหน่วยงำน
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การพิจารณา

3. กำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ
สถำนประกอบกำร
และสถำบันสังคมอื่น
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรให้ มีกำร
ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยควำมสะดวกใน
กำรทำงำนขององค์คณะบุคคล
4

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เสนอรูปแบบและ
แนวทำงกำรดำเนินงำน สนับสนุนทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำ

3

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เสนอรูปแบบและแนวทำง
กำรดำเนินงำน สนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ

2

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เสนอรูปแบบและแนวทำง
กำรดำเนินงำน

1

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร
และสถำบันสังคมอื่นโดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
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4. กำรสร้ำง พัฒนำ และ
ประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำ
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4 มีกำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร มีรูปแบบ
วิธีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
และมีข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3 มีกำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร มีรูปแบบ
วิธีกำรทำงำน มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีข้อมูล
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2 มีกำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ ในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร มีรูปแบบ
วิธีกำรทำงำน และมีข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
1 มีกำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร มีรูปแบบ
และวิธีกำรทำงำน

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. สอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์

แหล่งข้อมูล

- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้เกี่ยวข้อง
2. สังเกต
- กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรตรวจสอบเอกสำร
- แผนปฏิบัติกำรประจำปี
หลักฐำน ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน - รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- โครงสร้ำงกำรบริหำร
- คำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
- ประกำศจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ำยฯ ทำงกำรศึกษำ
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แหล่งข้อมูล
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของทุกเครือข่ำยแต่ละประเภท
แต่ละกลุ่มหรือเครือข่ำย
- ทำเนียบเครือข่ำยฯทุกประเภท
- เอกสำร/สื่อ ประชำสัมพันธ์เครือข่ำย
- เว็บไซต์กลุ่มหรือเครือข่ำยฯ ทุกประเภท ทุกเครือข่ำย
- ข้อมูล เอกสำรหรือรำยงำนผลกำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยง
กำรทำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- แผนภูมิ/ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
- รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คาอธิบายมาตรฐาน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ หมำยถึง กระบวนกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำขั้น พื้ น ฐำน ในควำมรับ ผิ ดชอบของส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำรวมถึงกำรขับเคลื่ อ น
นโยบำยสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพส่ งผลต่อคุณ ภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องกำรให้ เกิดกับ
ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรหมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผล
ต่อ กำรพั ฒ นำคุณ ภำพผู้ เรีย น โดยมี ก ำรพั ฒ นำกรอบหลั กสู ตรระดั บ ท้ องถิ่น ส่ งเสริม กำรพั ฒ นำ
หลั กสู ต รสถำนศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำปฐมวั ย หลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึก ษำ
ขั้นพื้นฐำน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ จัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ มีกำรผลิต พัฒ นำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง กำรวัดผล ประเมินผลนำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ กำรกำกับ ดูแล
ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดทำวิจัย ส่งเสริมกำรวิจัยและ
น ำผลกำรวิจั ย ไปใช้ พั ฒ นำงำนวิช ำกำร พั ฒ นำกำรจัด กิจกรรมพั ฒ นำผู้ เรีย นและระบบกำรดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งประสำน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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เป็ นเครือข่ำยและแหล่ งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพ รวมถึงกำรขับเคลื่ อนนโยบำยลงสู่กำรปฏิบั ติอย่ำง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระท้องถิ่นและ
สอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579
2. ส่ งเสริ ม กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำให้ ส อดคล้ องกั บ หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำปฐมวั ย
หลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน กรอบหลั ก สู ต รระดั บ ท้ อ งถิ่ น และควำมต้ อ งกำรของ
สถำนศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริม สนั บสนุน ให้ สถำนศึกษำมีกำรผลิ ต จัดหำ และพัฒ นำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
5. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นกำรวั ดผล ประเมิ นผลและน ำผลไปใช้ ในกำรปรับปรุงพั ฒนำคุ ณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7. จัดทำวิจัย ส่งเสริมกำรวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร
8. ส่งเสริม สนั บสนุ นให้สถำนศึกษำพั ฒนำกำรจั ดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนและระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
9. ประสำน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
ระดับ
การพิจารณา
คุณภาพ
1. พัฒนำกรอบหลักสูตร
4
ระดับท้องถิน่ ที่สอดคล้อง
กับเป้ำหมำย จุดเน้น
สำระท้องถิ่นและ
สอดคล้องแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 –
3
2579

คาอธิบายระดับคุณภาพ
พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นครบถ้วน
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น
สำระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.2560 – 2579 นำไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นครบถ้วน
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระท้องถิ่นและ
สอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579
นำไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
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ประเด็น
การพิจารณา

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย
หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น และ
ควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ

19

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นครบถ้วน
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระท้องถิ่น
แต่ไม่สอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.2560 – 2579 นำไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
1
พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นครบถ้วน
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระท้องถิ่น
แต่ไม่สอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.2560 – 2579 และไม่มีกำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ
4
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำและทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
2. นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินเอกสำรหลักสูตร
สถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำและ
กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
4. มีกำรนำผลกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กำรศึกษำ วิจัยไปส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร
5. ศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
และผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
3
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
2. นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินเอกสำรหลักสูตร
สถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำและ
กำรใช้หลักสูตร สถำนศึกษำ
4. มีกำรนำผลกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กำรศึกษำวิจัยไปส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร
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ประเด็น
การพิจารณา

3. ส่งเสริม สนับสนุน
สถำนศึกษำให้จัด
กระบวนกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

20

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
2. นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินเอกสำรหลักสูตร
สถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำ
และกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
1
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
2. นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินเอกสำรหลักสูตร
สถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
4
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรนิเทศภำยใน
ที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่เน้นกำรปฏิบัติจริง เชื่อมโยงบูรณำกำรกับสำระ
กำรเรียนรู้ สภำพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหำของชุมชน
สังคมหรือประเทศชำติ นักเรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้
ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะกำรคิด
3
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรนิเทศภำยในที่
เป็นระบบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรปฏิบัติจริง เชื่อมโยงบูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้
สภำพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหำของชุมชน สังคมหรือ
ประเทศชำติ นักเรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตัวเอง มีทักษะกำรคิด
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ประเด็น
การพิจารณา
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรนิเทศภำยใน
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้น
กำรปฏิบัติจริง เชื่อมโยงบูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้
สภำพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหำของชุมชน สังคมหรือ
ประเทศชำติ นักเรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง
มีทักษะกำรคิด
1
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรนิเทศภำยใน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้
4
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ
สถำนศึกษำ มีกำรผลิต
และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลำกหลำย ทันต่อ
จัดหำ และพัฒนำสื่อ
กำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำร
เครื่องมือ อุปกรณ์
เรียนรู้และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน
ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
2. จัดให้มีเครือข่ำยบริกำรเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี
ของผู้เรียนให้ทันต่อ
เพื่อกำรศึกษำให้กับครูและสถำนศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลง
3. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำครู เพื่อให้ครูสำมำรถผลิต
และใช้สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อกำรศึกษำ
4. สนับสนุนครูให้มีกำรวิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และนำผลกำรวิจัยไปใช้
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
3
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ
และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลำกหลำย ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน
2. จัดให้มีเครือข่ำยบริกำรเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ ให้กับครูและสถำนศึกษำ
3. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำครู เพื่อให้ครูสำมำรถผลิต
และใช้สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อกำรศึกษำ
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22

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ
และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลำกหลำย
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน
2. จัดให้มีเครือข่ำยบริกำรเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำให้กับครูและสถำนศึกษำ
1
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ
และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลำกหลำย
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุน
4
1. ส่งเสริมและจัดทำข้อมูลกำรวัดและประเมินผล
กำรวัดผล ประเมินผลและ
กำรเรียนรู้ และนำผลมำใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำ และ
นำผลไปใช้ในกำรปรับปรุง
แก้ไขปัญหำกำรเรียนเพื่อส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำคุณภำพกำรจัด
ในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
กำรศึกษำของเขตพื้นที่
2. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิค
กำรศึกษำ
วิธีกำรวัดและประเมินผลโดยเน้นตำมสภำพจริง
อย่ำงต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดทำหรือจัดหำและพัฒนำ
เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
4. นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ครูดำเนินกำรวัดผล
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรประเมิน
ตำมสภำพจริงอย่ำงต่อเนื่อง
3
1. ส่งเสริมและจัดทำข้อมูลกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ และนำผลมำใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำ และ
แก้ไขปัญหำกำรเรียนเพื่อส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิค
วิธีกำรวัดและประเมินผลโดยเน้นตำมสภำพจริงอย่ำงต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดทำหรือจัดหำและพัฒนำ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
4. นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ครูดำเนินกำรวัดผล
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรประเมิน
ตำมสภำพจริง
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6. พัฒนำ ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ดูแล
ติดตำมและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

23

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
1. ส่งเสริมและจัดทำข้อมูลกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ และนำผลมำใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำ และ
แก้ไขปัญหำกำรเรียนเพื่อส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค
วิธีกำรวัดและประเมินผลโดยเน้นตำมสภำพจริง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดทำหรือจัดหำและพัฒนำ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
4. นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ครูดำเนินกำรวัดผลประเมินผล
กำรเรียนกำรสอน โดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง
1
1. ส่งเสริมและจัดทำข้อมูลกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ และนำผลมำใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำ และแก้ไข
ปัญหำกำรเรียนเพื่อส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนในทุกด้ำน
2. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค
วิธีกำรวัดและประเมินผลโดยเน้นตำมสภำพจริง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดทำหรือจัดหำและพัฒนำ
เครื่องมือวัด และประเมินผล
4. นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ครูดำเนินกำรวัดผลประเมินผล
กำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง
4
1. จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับปฐมวัย และกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ดำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและนำผลมำใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
5. จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. นำผลกำรสรุปรำยงำนไปวำงแผนพัฒนำยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและจัดทำเอกสำรเผยแพร่
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
3
1. จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับปฐมวัย และกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ดำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและนำผลมำใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
5. จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. นำผลกำรสรุปรำยงำนไปวำงแผนพัฒนำยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและจัดทำเอกสำรเผยแพร่
2
1. จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับปฐมวัย และกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ดำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและนำผลมำใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
5. จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ปรู๊ฟ 4 ณ 29 ม.ค. 61

ประเด็น
การพิจารณา

7. จัดทำวิจัย ส่งเสริม
กำรวิจัย และนำ
ผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำ
งำนวิชำกำร
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1
1. จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับปฐมวัย และกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ดำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และนำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
4
1. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน และกำรนำผลกำรวิจัยมำใช้
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน
และนำผลกำรวิจัยมำใช้พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผลกำรวิจัย
4. รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และนำผลงำนวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเผยแพร่ผลกำรวิจัย
3
1. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำร
วิจัยในกำรปฏิบัติงำน และกำรนำผลกำรวิจัยมำใช้พัฒนำงำน
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน
และนำผลกำรวิจัยมำใช้พัฒนำงำน
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผลกำรวิจัย
4. รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และนำผลงำนวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเผยแพร่ผลกำรวิจัย
2
1. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน และกำรนำผลกำรวิจัยมำใช้
พัฒนำงำน
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ระดับ
คุณภาพ

1

8. ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
และระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

4

3
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน
และนำผลกำรวิจัยมำใช้พัฒนำงำน
3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนวิจัย
1. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน และกำรนำผลกำรวิจัยมำใช้
พัฒนำงำน
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน
และนำผลกำรวิจัยมำใช้พัฒนำงำน
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง
3. ประสำนควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน
ในกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้
นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง
3. ประสำนควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน
ในกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ประเด็น
การพิจารณา

9. ประสำน ส่งเสริม ให้
บุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ
สถำบันศำสนำ
สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่น มีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้
นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียน
3. ประสำนควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน
ในกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนและได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียน
3. ประสำนควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน
ในกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
4
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเครือข่ำยวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
2. ประสำนงำน และจั ด ให้ มี ก ำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ด้ำนวิชำกำรระหว่ำงเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
3. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเครือข่ำยวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
4. สรุปรำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และเครือข่ำยวิชำกำร และนำผลไปใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
3
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเครือข่ำยวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
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ระดับ
คุณภาพ

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
2. ประสำนงำน และจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนวิชำกำรระหว่ำงเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
3. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเครือข่ำยวิชำกำร
4. สรุปรำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และเครือข่ำยวิชำกำร และนำผลไปใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเครือข่ำยวิชำกำร
2. ประสำนงำน และจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนวิชำกำรระหว่ำงเครือข่ำย
3. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และเครือข่ำยวิชำกำร
4. สรุปรำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และเครือข่ำยวิชำกำร และนำผลไปใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเครือข่ำยวิชำกำร
2. ประสำนงำน และจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนวิชำกำรระหว่ำงเครือข่ำย
3. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเครือข่ำยวิชำกำร

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำมหรือ
กำรสัมภำษณ์

28

แหล่งข้อมูล

- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำน/ประกำศ
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
- แผนปฏิบัติกำรประจำปี
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แหล่งข้อมูล
- กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เอกสำรประกอบกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
- รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปี
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
- สรุปรำยงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
- สรุปผลกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอก
- ผลกำรดำเนินงำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
- ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร
- เอกสำรกำรส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น สังคม มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำร่วมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
- รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงำน
ด้ำนวิชำกำร
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
- รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
- เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมประเด็นกำรพิจำรณำ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริห ำรงำนด้ำนงบประมำณ หมำยถึง กระบวนกำรวำงแผนกำรใช้
งบประมำณกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณ สรุปรำยงำนผลกำรบริหำร
งบประมำณและกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบมีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศงำนด้ำนงบประมำณรวมถึง กำรขับเคลื่อนนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติโดยยึดหลักควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบกฎหมำยที่กำหนด มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
4. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ
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เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การพิจารณา
1. กำรวำงแผนกำรใช้
งบประมำณอย่ำงเป็น
ระบบ สอดคล้องกับ
นโยบำย ปัญหำและ
ควำมต้องกำร

2. กำรจัดระบบ
กำรบริหำรกำรเงิน บัญชี
และพัสดุ

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย ปัญหำ
ควำมต้องกำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และมีกำรนำแผนปฏิบัติกำรไปใช้
ตำมวัตถุประสงค์ตำมระยะเวลำที่กำหนด
3
มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย ปัญหำ
ควำมต้องกำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและมีกำรนำแผนปฏิบัติกำรไปใช้
ตำมวัตถุประสงค์
2
มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ที่สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย ปัญหำ ควำมต้องกำร
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและมีกำรนำแผนปฏิบัติกำรไปใช้ตำมวัตถุประสงค์
1
มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณและจัดทำแผนปฏิบัติกำร
4
๑. มีกำรจัดและใช้ระบบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินบัญชี
และพัสดุอย่ำงชัดเจน
๒. มีกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
อย่ำงต่อเนื่อง นำมำใช้ ในกำรบริหำรงำนทำให้งำน
มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
3
๑. มีกำรจัดและใช้ระบบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินบัญชี
และพัสดุอย่ำงชัดเจน
๒. มีกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มำใช้ในกำรบริหำรงำน
ทำให้งำนมีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
2
๑. มีกำรจัดและใช้ระบบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินบัญชี
และพัสดุ
๒. มีกำรนำนวัตกรรมเทคโนโลยี มำใช้ในกำรบริหำรงำน
ทำให้งำนมีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
1
๑. มีกำรจัดและใช้ระบบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินบัญชี
และพัสดุ
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ประเด็น
การพิจารณา
3. กำรควบคุมกำรใช้
งบประมำณ
อย่ำงเป็นระบบ

31

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
1. มีกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบชัดเจน
มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ
2. มีกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรดำเนินงำน
ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ปฏิทิน ที่กำหนดไว้ในแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และมีรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน จำกระบบ GFMIS
3. มีรำยงำนกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกหมวด
รำยจ่ำยเป็นปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ผลกำรใช้งบประมำณ
4. มีผลกำรเบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
5. มีกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำงำน
3
1. มีกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบชัดเจน
มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ
2. มีกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
กำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ปฏิทิน
ที่กำหนดไว้ในแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และมีรำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จำกระบบ GFMIS
3. มีรำยงำนกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกหมวด
รำยจ่ำยเป็นปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ผลกำรใช้งบประมำณ
4. มีผลกำรเบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
2

1. มีกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบชัดเจน
มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ
2. มีกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
กำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ปฏิทิน
ที่กำหนดไว้ในแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และมีรำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จำกระบบ GFMIS
3. มีรำยงำนกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกหมวด
รำยจ่ำย เป็นปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ผลกำรใช้
งบประมำณ
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ประเด็น
การพิจารณา

4. กำรตรวจสอบภำยใน
อย่ำงเป็นระบบ

32

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1
1. มีกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบชัดเจน
มีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ
2. มีกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
กำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ปฏิทิน
ที่กำหนดไว้ในแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และมีรำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จำกระบบ GFMIS
3. มีรำยงำนกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกหมวดรำยจ่ำย
4

1. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและ
พัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถำนศึกษำในสังกัด และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
ครอบคลุมภำรกิจควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและ
ครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
3. มีกำรดำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
4. มีกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
แจ้งหน่วยรับตรวจทรำบ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง
เป็นไปตำมระบบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีกำรสรุปผลกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปีรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำยในระยะเวลำที่กำหนด

3

1. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ
ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถำนศึกษำในสังกัด และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ครอบคลุม
ภำรกิจ ควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและครอบคลุม
ประเด็นกำรตรวจสอบที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
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ประเด็น
การพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
3. มีกำรดำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
4. มีกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้ง
หน่วยรับตรวจทรำบ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง
เป็นไปตำมระบบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและ
พัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถำนศึกษำในสังกัด และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
ครอบคลุมภำรกิจควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและ
ครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
3. มีกำรดำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
1. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและ
พัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถำนศึกษำในสังกัด และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ครอบคลุม
ภำรกิจ ควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและครอบคลุมประเด็น
กำรตรวจสอบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำมหรือ
กำรสัมภำษณ์

33

แหล่งข้อมูล

- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำน/ประกำศ
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- แผนกำรใช้งบประมำณ
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วิธีการ
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แหล่งข้อมูล
- แผนปฏิบัติกำรประจำปี
- แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- แผนกำรตรวจสอบภำยใน
- ทะเบียนคุมงบประมำณ/ทะเบียนคุมพัสดุ
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
- เอกสำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- เอกสำรรำยงำนกำรบริหำรงบประมำณ
- รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน
- รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงำนด้ำน
งบประมำณ
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมประเด็นกำรพิจำรณำ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมำยถึง กระบวนกำรกำรวำงแผน
อัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร กำรสรรหำและ
กำรบรรจุแต่งตั้ง อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจำเป็นและส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงวิ นัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
รวมถึงกำรขับเคลื่อนนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับควำมต้องกำร เพื่อให้บุคลำกร
สำมำรถปฏิ บั ติ งำนในควำมรั บผิ ดชอบได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภ ำพเต็ มควำมสำมำรถ มี คุ ณ ภำพบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลั งครูและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำสอดคล้ องกั บนโยบำย ปั ญหำและ
ควำมต้องกำร
2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. กำรพั ฒ นำส่ งเสริ ม ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ค รู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ สู่ ค วำมเป็ น
มืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
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เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
ระดับ
การพิจารณา
คุณภาพ
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
4
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสอดคล้องกับ นโยบำย
ปัญหำ และควำมต้องกำร

3

2

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำกำลังของเขตพื้นที่
กำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และควำมต้องกำรถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
2. วิเครำะห์และศึกษำแนวโน้มกำรเพิ่มหรือลด
ของจำนวนประชำกรวัยเรียนเพื่อวำงแผนอัตรำกำลังครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
และจัดตำมควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศึกษำ
3. จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนอัตรำกำลัง
ที่สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร
4. สรุปและรำยงำนผลตำมแผนอัตรำกำลังและนำผล
ไปวำงแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำกำลังของเขตพื้นที่
กำรศึกษำทั้งด้ำน ปริมำณและคุณภำพเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และควำมต้องกำร ถูกต้อง ครบถ้วน
2. วิเครำะห์และศึกษำแนวโน้มกำรเพิ่มหรือลด
ของจำนวนประชำกรวัยเรียนเพื่อวำงแผนอัตรำกำลังครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
และจัดตำมควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศึกษำ
3. จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนอัตรำกำลัง
ที่สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร
4. สรุปและรำยงำนผลตำมแผนอัตรำกำลังและนำผล
ไปวำงแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำกำลังของเขตพื้นที่
กำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และควำมต้องกำรถูกต้อง
2. วิเครำะห์และศึกษำแนวโน้มกำรเพิ่มหรือลด
ของจำนวนประชำกรวัยเรียนเพื่อวำงแผนอัตรำกำลังครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
และจัดตำมควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศึกษำ
3. จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนอัตรำกำลัง
ที่สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร
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ประเด็น
การพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ
1

2. กำรสรรหำและกำรบรรจุ
แต่งตั้งครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

4

3
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4. สรุปและรำยงำนผลตำมแผนอัตรำกำลัง
1. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำกำลังของเขตพื้นที่
กำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และควำมต้องกำรถูกต้อง
2. วิเครำะห์และศึกษำแนวโน้มกำรเพิ่มหรือลด
ของจำนวนประชำกรวัยเรียนเพื่อวำงแผนอัตรำกำลังครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
และจัดตำมควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศึกษำ
3. จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนอัตรำกำลัง
ที่สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร
1. จัดทำแผนหรือแนวทำงเพื่อใช้ในกำรสรรหำ บรรจุ
แต่งตัง้ ย้ำย โอน กำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. มีกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน
กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตรงกับปัญหำและทันต่อควำมต้องกำร โดยมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. สรุปและรำยงำนผลกำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน
กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน
1. จัดทำแผนหรือแนวทำงเพื่อใช้ในกำรสรรหำ บรรจุ
แต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. มีกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน
กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตรงกับปัญหำและทันต่อควำมต้องกำร โดยมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. สรุปและรำยงำนผลกำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย
โอน กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
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ประเด็น
การพิจารณา

3. กำรพัฒนำ ส่งเสริม
ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
สอดคล้องกับปัญหำ
ควำมต้องกำรจำเป็น และ
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ในวิชำชีพของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
1. จัดทำแผนหรือแนวทำงเพื่อใช้ในกำรสรรหำ บรรจุ
แต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. มีกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน
กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตรงกับปัญหำและทันต่อควำมต้องกำร โดยมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
1
๑. มีกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน
กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตรงกับปัญหำและทันต่อควำมต้องกำร โดยมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
4

3

1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
และต่อเนื่อง
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
5. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง
1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึง และต่อเนื่อง
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ประเด็น
การพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

2

4. กำรเสริมสร้ำงวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
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3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
และต่อเนื่อง
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
5. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน
1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึง
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
5. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน

1

1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพ ทุก
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง

4

1. มีกำรวำงแผน กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ รวมถึงวำงแผน
กำรดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
กำรดำเนินคดีของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง
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2. มีกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ วิชำชีพให้แก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีผู้กระทำผิดวินัยลดลงในรอบปีที่ผ่ำนมำ
หรือไม่มีผู้กระทำผิดวินัย
3. มีกำรจัดระบบในกำรดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และ กำรดำเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
4. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรเสริมสร้ำง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
รวมถึงสรุปและรำยงำนผล กำรดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์
ร้องทุกข์และกำรดำเนินคดีของรัฐ และนำผลไปใช้
ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

3

2

1. มีกำรวำงแผน กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ รวมถึงวำงแผน
กำรดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
กำรดำเนินคดีของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง
2. มีกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ วิชำชีพ ให้แก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ส่งผลให้มีผู้กระทำผิด
วินัยลดลงในรอบปีที่ผ่ำนมำหรือไม่มีผู้กระทำผิดวินัย
3. มีกำรจัดระบบในกำรดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และกำรดำเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
4. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรเสริมสร้ำงวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ รวมถึงสรุปและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์และ
กำรดำเนินคดีของรัฐ และนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน
1. มีกำรวำงแผน กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณ วิชำชีพ รวมถึงวำงแผนกำรดำเนินงำนวินัย
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
2. มีกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ วิชำชีพให้แก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
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3. มีกำรจัดระบบในกำรดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และ กำรดำเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
4. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรเสริมสร้ำง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
รวมถึงสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนวินัยอุทธรณ์
ร้องทุกข์และกำรดำเนินคดีของรัฐ และนำผลไปใช้
ในกำรพัฒนำงำน
1. มีกำรวำงแผน กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ วิชำชีพ รวมถึงวำงแผนกำรดำเนินงำนวินัย
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
2. มีกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ วิชำชีพ ให้แก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
3. มีกำรจัดระบบในกำรดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์
ร้องทุกข์และ กำรดำเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำมหรือ
กำรสัมภำษณ์
2. ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำน/ประกำศ
- แผนอัตรำกำลัง
- แผนพัฒนำรำยบุคคล (ID Plan)
- แผนปฏิบัติกำรประจำปี
- แฟ้ม (ไฟล์ข้อมูล) P-OBEC
- เอกสำรข้อมูล ทะเบียนรำยชื่อครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ
- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)
- รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.)

ปรู๊ฟ 4 ณ 29 ม.ค. 61

วิธีการ

41

แหล่งข้อมูล
- รำยงำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงำน
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมประเด็นกำรพิจำรณำ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมำยถึง กระบวนกำรที่ช่วยประสำน
ส่ งเสริม สนั บสนุ นกำรบริหำรงำนอื่นๆ โดยมีกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมู ลสำรสนเทศ จัดท ำ
สำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อม
กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำน กำรจัดวำงระบบ กำรควบคุมภำยในหน่วยงำน กำรจัดสวัสดิ กำร
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกำรระดมทรัพยำกรเพี่อกำรศึกษำ
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
2. กำรจัดทำสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน
3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อม
4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
5. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
6. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การพิจารณา
๑. กำรพัฒนำระบบและ
เครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่และส่วนกลำง อย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำร
ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
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3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง
4. มีกำรสร้ำง หรือ พัฒนำ หรือ นำนวัตกรรม ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และ
ปรับปรุง พัฒนำ

3

1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่ และส่วนกลำง อย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำร ประสำน
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
4. มีกำรนำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และ
ปรับปรุง พัฒนำ

2

1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ ที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่และส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ สำหรับกำรบริหำร ประสำน
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
4. มีกำรนำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้

1

1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่และส่วนกลำง
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2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ สำหรับกำรบริหำร ประสำน
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
1. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนจัดทำสำมะโนประชำกร
วัยเรียนที่จะเข้ำรับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำในเขตบริกำร
ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นปัจจุบัน
ทั่วถึงเขตบริกำร และครอบคลุมประชำกรวัยเรียนตำม
สำมะโนประชำกรวัยเรียนและรับนักเรียนนอกเขตบริกำร
2. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ ดำเนินกำรรับ
นักเรียนให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
3. มีกำรประสำน และเชื่อมโยงข้อมูลควำมร่วมมือ
กับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศสำมะโนนักเรียน และ
กำรรับนักเรียน และนำข้อมูลไปใช้ในกำรจัดทำแผน
กำรรับนักเรียน
1. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนจัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน
ที่จะเข้ำรับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำในเขตบริกำร
ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นปัจจุบัน ทั่วถึง
เขตบริกำรและครอบคลุมประชำกรวัยเรียนตำมสำมะโน
ประชำกรวัยเรียน
2. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ ดำเนินกำรรับ
นักเรียนให้เป็นไป ตำมแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
3. มีกำรประสำน และเชื่อมโยงข้อมูลควำมร่วมมือ
กับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศสำมะโนนักเรียน และ
กำรรับนักเรียน
1. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนจัดทำสำมะโนประชำกร
วัยเรียนที่จะเข้ำรับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำในเขตบริกำร
ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นปัจจุบัน
ทั่วถึงเขตบริกำร และครอบคลุมประชำกรวัยเรียนตำม
สำมะโนประชำกรวัยเรียน
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1

๓. กำรดูแลอำคำรสถำนที่
ระบบสำธำรณูปโภคและ
สภำพแวดล้อม
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
2. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ ดำเนินกำรรับนักเรียน
ให้เป็นไปตำม แนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
3. มีกำรประสำน และเชื่อมโยงข้อมูลควำมร่วมมือ
กับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนจัดทำสำมะโนประชำกร
วัยเรียนที่จะเข้ำรับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำในเขตบริกำร
ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นปัจจุบัน
ทั่วถึงเขตบริกำรและครอบคลุมประชำกรวัยเรียน
ตำมสำมะโนประชำกรวัยเรียน
2. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ ดำเนินกำรรับนักเรียน
ให้เป็นไปตำม แนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
1. มีกำรมอบหมำยภำรกิจผู้รับผิดชอบ ในกำรดูแลอำคำร
สถำนที่และสภำพแวดล้อม ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. มีแผนผังอำคำรสถำนที่ มีกำรวำงแผน พัฒนำ และ
บำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและ
สภำพแวดล้อม ให้สะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
3. มีกำรดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษำ
อำคำรให้มีสภำพสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
นำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรรักษำควำมปลอดภัย ทันสมัย
พร้อมใช้ อย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
4. มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำร พร้อมทั้งนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ
แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อำคำร สถำนที่ มีสภำพสะอำด
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องทั้ง
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
5. มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สุขนิสัยที่ดีใน
กำรใช้อำคำร สถำนที่ และสภำพแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
3
1. มีกำรมอบหมำยภำรกิจผู้รับผิดชอบ ในกำรดูแลอำคำร
สถำนที่และสภำพแวดล้อม ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. มีแผนผังอำคำรสถำนที่ มีกำรวำงแผน พัฒนำ และ
บำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและ
สภำพแวดล้อม ให้สะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
3. มีกำรดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษำ
อำคำรให้มีสภำพสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรรักษำควำมปลอดภัย ทันสมัย
พร้อมใช้ อย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
4. มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำร พร้อมทั้งนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ
แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อำคำรสถำนที่ มีสภำพสะอำด
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
5. มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สุขนิสัยที่ดีใน
กำรใช้อำคำร สถำนที่ และสภำพแวดล้อม
2
1. มีกำรมอบหมำยภำรกิจผู้รับผิดชอบ ในกำรดูแลอำคำร
สถำนที่และสภำพแวดล้อม ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. มีแผนผังอำคำรสถำนที่ มีกำรวำงแผน พัฒนำ และ
บำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและ
สภำพแวดล้อม ให้สะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
3. มีกำรดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษำอำคำร
ให้มีสภำพสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ นำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรรักษำควำมปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้
4. มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรพร้อมทั้งนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ
แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อำคำร สถำนที่ มีสภำพสะอำด
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1
1. มีกำรมอบหมำยภำรกิจผู้รับผิดชอบ ในกำรดูแลอำคำร
สถำนที่และสภำพแวดล้อม ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. มีแผนผังอำคำรสถำนที่ มีกำรวำงแผน พัฒนำ และ
บำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและ
สภำพแวดล้อม ให้สะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
3. มีกำรดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษำอำคำร ให้
มีสภำพสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ นำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรรักษำควำมปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้
4
1. พัฒนำมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนในทุกภำรกิจ
2. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3. ปรับปรุง พัฒนำทั้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบ
กำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
4. ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุง
พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และระบบกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน แก่สถำนศึกษำ
5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติงำนและนำผลมำใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง
3
1. พัฒนำมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนในทุกภำรกิจ
2. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3. ปรับปรุง พัฒนำทั้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบ
กำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
4. ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุง
พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และระบบกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำ
5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติงำนและนำผลมำใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2
1. พัฒนำมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนในทุกภำรกิจ
2. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน
3. ปรับปรุง พัฒนำทั้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบ
กำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
4. ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุง
พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และระบบกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำ
5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติงำน
1
1. พัฒนำมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนในทุกภำรกิจ
2. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน
3. ปรับปรุง พัฒนำทั้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบ
กำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
4. ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุง
พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และระบบกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำ
4
1. มีกำรวำงแผนจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
2. มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดวำงลำดับควำมสำคัญ
ของควำมเสี่ยงและวำงแผนปรับปรุงตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
3. มีกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร
ที่กำหนดอย่ำงชัดเจน
4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ต่อเนื่อง
5. มีกำรรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทันตำม
ระยะเวลำที่กำหนดและนำผลมำใช้ในกำรวำงแผน
กำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
3
1. มีกำรวำงแผนจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
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2. มีกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งและจัดวำงลำดับควำมสำคัญ
ของควำมเสี่ยง และวำงแผนปรับปรุงตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
3. มีกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร
ที่กำหนดอย่ำงชัดเจน
4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
5. มีกำรรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทันตำม
ระยะเวลำที่กำหนดและนำผลมำใช้ในกำรวำงแผน
กำรควบคุมภำยใน
1. มีกำรวำงแผนจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
2. มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดวำงลำดับควำมสำคัญ
ของควำมเสี่ยง และวำงแผนปรับปรุงตำมแนวทำง
กำรควบคุมภำยในของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
3. มีกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร
ที่กำหนด
4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
5. มีกำรรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทันตำม
ระยะเวลำที่กำหนดและนำผลมำใช้ในกำรวำงแผน
กำรควบคุมภำยใน
1. มีกำรวำงแผนจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
2. มีกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งและจัดวำงลำดับควำมสำคัญ
ของควำมเสี่ยง และวำงแผนปรับปรุงตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
3. มีกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร
ที่กำหนด
4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
5. มีกำรรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
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คุณภาพ
4
1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ทรำบ เข้ำใจ
2. มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ของบุคลำกรในหน่วยงำน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ประสำนงำนกำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรดำเนินกำรให้บริกำรสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ตำมแนวทำงและเงื่อนไขและไม่ขัดต่อระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำร
ภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547
4. มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรจัดสวัสดิกำร
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนำผล
มำจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพเป็นขวัญกำลังใจอย่ำงต่อเนื่อง
3
1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ทรำบ เข้ำใจ
2. มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ของบุคลำกรในหน่วยงำน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ประสำนงำนกำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรดำเนินกำรให้บริกำรสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ตำมแนวทำงและเงื่อนไขและไม่ขัดต่อระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำร
ภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547
4. มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรจัดสวัสดิกำร
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นำผลมำจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพเป็นขวัญกำลังใจ
2

1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ทรำบ เข้ำใจ
2. มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ของบุคลำกรในหน่วยงำน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ประสำนงำนกำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
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3. มีกำรดำเนินกำรให้บริกำรสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ตำมแนวทำงและเงื่อนไขและไม่ขัดต่อระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำร
ภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547
4. มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรจัดสวัสดิกำร
สวัสดิภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ทรำบ เข้ำใจ
2. มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรจัดสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน และกำหนด
ให้มีผู้รับผิดชอบประสำนงำนกำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำย
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรดำเนินกำรให้บริกำรสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ตำมแนวทำง และเงื่อนไขและไม่ขัดต่อระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำร
ภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547
1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำและประสำนงำน กำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง
3. มีกำรประสำนและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
จำกบุคคล หน่วยงำน สถำบัน องค์กรภำครัฐ และเอกชน
เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4. มีกำรจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ
5. มีกำรดำเนินกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
หลำกหลำยช่องทำง
6. มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ และนำผลไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำ
กำรศึกษำ
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คุณภาพ
3
1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
และประสำนงำนกำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรประสำนและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
จำกบุคคล หน่วยงำน สถำบัน องค์กรภำครัฐ และเอกชน
เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4. มีกำรจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ
5. มีกำรดำเนินกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
หลำกหลำยช่องทำง
6. มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ
2

1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
และประสำนงำนกำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรประสำนและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
จำกบุคคล หน่วยงำน สถำบัน องค์กรภำครัฐ และเอกชน
เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4. มีกำรจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ
5. มีกำรดำเนินกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
หลำกหลำยช่องทำง

1

1. มีกำรวำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
และประสำนงำน กำรดำเนินงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรประสำนและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
จำกบุคคล หน่วยงำน สถำบัน องค์กรภำครัฐ และเอกชน
เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4. มีกำรจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำมหรือ
กำรสัมภำษณ์
2. ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำน/ประกำศ
- ข้อมูลสำมะโนนักเรียน
- ข้อมูลสำมะโนนักเรียนตำมช่วงชั้นจำกหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ
ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนกำรศึกษำอื่นที่จัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
- ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนประกอบกำร
- แผนภูมิและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
- แผนพัฒนำกำรศึกษำ
- แผนปฏิบัติกำรประจำปี
- รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- รำยงำนกำรจัดสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- เอกสำร/ทะเบียนกำรระดมทรัพยำกร
- คู่มือกำรปฏิบัติงำน
- เอกสำรรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
- คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
- ภำพถ่ำยกิจกรรม
- รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงำนด้ำน
กำรบริหำรทั่วไป
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมประเด็นกำรพิจำรณำ
- ข้อมูลของสถำนศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำเป็นกลไกในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย เพื่อนำผลกำรพัฒนำ
มำใช้อย่ำงต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน
และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
ระดับ
การพิจารณา
คุณภาพ
กำรจัดระบบติดตำม
4
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำ ภำรกิจหลัก
4 ด้ำน และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอื่น เป็นกลไกใน
กำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ครบภำรกิจหลัก
4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรนำผลไปใช้พัฒนำ
คุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
3
1. มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำและ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรดำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ครบภำรกิจหลัก
4 ด้ำน คือด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรนำผลไปใช้พัฒนำ
คุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
2
1. มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน
คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติ
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำและ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรดำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ครบภำรกิจหลัก
4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรนำผลไปใช้พัฒนำ
คุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ

1

1. มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน
คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติ
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำและ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรดำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำ ครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ไม่ครบภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. กำรสอบถำม หรือ
กำรสัมภำษณ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริห ำรกำรศึกษำ
- ผู้บริห ำรสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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แหล่งข้อมูล
- แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ เช่น แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี แผนกำรนิเทศ ติดตำม โครงกำรต่ำงๆ
แผนพัฒนำคุณภำพ แผนปฏิบัติกำร
- เอกสำรหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงว่ำมีข้อมูลสำรสนเทศ
ที่มีกำรจัดจำแนกหมวดหมู่ เพื่อใช้ในงำนติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
- เครื่องมือกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
- บันทึก/ร่องรอย กำรนำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้
- บันทึกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
- รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
- รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
คาอธิบายมาตรฐาน
สั ม ฤทธิ ผ ลกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ หมำยถึ ง ผลของกำรบริ ห ำรและกำรจั ด
กำรศึ ก ษำ ตำมบทบำทและภำรกิจ ที่ บ รรลุ ต ำมวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เกิดขึ้นกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริห ำรและกำรจัด
กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ค ำอธิ บ ำยตั ว บ่ ง ชี้ : ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมี ผ ลงำนที่ แ สดงควำมส ำเร็ จ และ
เป็ นแบบอย่ำงได้ หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลกำรดำเนินงำน บรรลุตำมเป้ำหมำยของ
กำรจัดกำรศึกษำตำมบทบำทและควำมรับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วยในสำนักงำน และประสบควำมสำเร็จ
เกิดประโยชน์ ต่อกำรส่งเสริม สนั บสนุ น สถำนศึกษำ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิภำพของกำรบริหำรจั ดกำร
อย่ำงเป็นระบบและเป็นแบบอย่ำงได้
ประเด็นการพิจารณา
ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำย
ประสบควำมสำเร็จ ตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรทั้งภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับและ
สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
ระดับ
การพิจารณา
คุณภาพ
ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำน
4
ของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุ
เป้ำหมำย ประสบควำมสำเร็จ
ตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม
3
ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิด
จำกกำรดำเนินงำนภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
2
เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรทั้ง
ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1
จนเกิดประสิทธิภำพเป็นที่
ยอมรับและสำมำรถยึดเป็น
แบบอย่ำงได้

คาอธิบายระดับคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบควำมสำเร็จ
ตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ
เป็นแบบอย่ำงได้ อย่ำงน้อย 1 ชิ้นงำน 5 กลุ่ม/หน่วยขึ้นไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบควำมสำเร็จ
ตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
และเป็นแบบอย่ำงได้ อย่ำงน้อย 1 ชิ้นงำน
4 กลุ่ม/หน่วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบควำมสำเร็จตำม
ภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็น
แบบอย่ำงได้ อย่ำงน้อย 1 ชิ้นงำน 3 กลุ่ม/หน่วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบควำมสำเร็จ
ตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
และเป็นแบบอย่ำงได้ อย่ำงน้อย 1 ชิ้นงำน
น้อยกว่ำ 3 กลุ่ม/หน่วย
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์

2. กำรสังเกต
3. กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ผู้รับผิดชอบ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กำรปฏิบัติงำนตำมสภำพจริงของเจ้ำหน้ำที่
ในแต่ละกลุ่ม
- ผลงำน (เรื่อง ชิ้นงำน) หรือผลกำรดำเนินงำน
ที่เป็นหลักฐำน
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน
คุ ณภำพกำรศึ กษำที่ ผ่ ำนกำรพั ฒ นำ ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ก ำกั บดู แล และติ ดตำมตรวจสอบคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในรอบปัจจุบัน ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ประเด็นการพิจารณา
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับ กำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ
ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตำมเกณฑ์
ที่กำหนด
คาชี้แจง
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 2.1, 2.2
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 2.2
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
๔
1. จ ำนวนสถำนศึ ก ษำในสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำได้ รั บ กำรพั ฒ นำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ ๑๐๐
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR)
ร้อยละ ๑๐๐ ภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกมีผลกำรประเมินจำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓

๒

๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
๒. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment
Report : SAR) ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment
Report : SAR) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๒. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment
Report : SAR) ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป ต่ำกว่ำร้อยละ 80
3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ใน
ระดับดีขึ้นไป ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔
๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ ๑๐๐
๒. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment
Report : SAR) ร้อยละ ๑๐๐ ภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภำพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100

๓

๒

3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำก
สำนั กงำนรับ รองมำตรฐำนและประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดร้อยละ 100
๒. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment
Report : SAR) ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำก
สำนั กงำนรับ รองมำตรฐำนและประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 7๐ ขึ้นไป
๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดร้อยละ 100
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
๒. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment
Report : SAR) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำก
สำนั กงำนรับ รองมำตรฐำนและประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป
๑. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 100
๒. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment
Report : SAR) น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ภำยในเวลำที่กำหนด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำก
สำนั กงำนรับ รองมำตรฐำนและประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ใน
ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 60

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. กำรสอบถำม
หรือกำรสัมภำษณ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ / ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ครูผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
๒. กำรตรวจสอบเอกสำร - ตรวจสอบจำกเอกสำรเกี่ยวกับกำรวำงระบบกำรสนับสนุน
หลักฐำน ร่องรอย หรือข้อมูล ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
เชิงประจักษ์
- ตรวจสอบร่องรอยหลักฐำนกำรติดตำม ประเมินผลและ
กำรนิเทศระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ตรวจสอบรำยงำนกำรประเมินตนเอง
(Self–Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน
- รำยงำนข้อมูลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำใน
สังกัด (ณ วันที่ได้รับกำรประเมินมำตรฐำน)
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
คำอธิบ ำยตัว บ่ง ชี ้ : ผู ้เ รีย นระดับ ปฐมวัย และระดับ กำรศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนมีค ุณ ภำพ
ตำมหลัก สูต ร หมำยถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒ นำกำรมำตรฐำนคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และระดับกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยกำหนดให้พิจำรณำจำกพัฒนำกำร
ของผู้เรียนระดับปฐมวัย ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test :
NT) ผู้ เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 ผลกำรทดสอบระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิด วิเครำะห์
และกำรเขียนผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญและสุขภำพกำย สุขภำพจิต
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
2. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET )
4. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑
5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียนตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
6. ผลกำรประเมิ นสมรรถนะส ำคั ญในกำรเรี ยนรู้ ตำมหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
พุทธศักรำช 2551
7. ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามมาตรฐานคุณ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
คาชี้แจง
กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ ตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1. ผลกำรประเมิน
4
จำนวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
สังคมและสติปัญญำตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
เป็นไปตำมมำตรฐำน
ประสงค์ รำยด้ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3
จำนวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
สังคมและสติปัญญำตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ปฐมวัย พุทธศักรำช
ประสงค์รำยด้ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
2560
2
จำนวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญำตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์รำยด้ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญำตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์รำยด้ำนในระดับดีขึ้นไป ด้ำนใดด้ำนหนึ่งน้อยกว่ำ
ร้อยละ 70
ประเด็นการพิจารณา

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม หรื อ
กำรสัมภำษณ์
2. กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- รำยงำนสรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
- สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัย
- สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย
- สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคมของเด็กปฐมวัย
- สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัย
- สมุดประจำตัวนักเรียน (อบ.)
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
คาชี้แจง
กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) มีจำนวน 3 ด้ำน
ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy) และควำมสำมำรถ
ด้ำนเหตุผล (Reasoning ability) ของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3
ของปี กำรศึกษำที่ผ่ ำนมำ เปรี ยบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำปัจจุบั นกับปีกำรศึกษำที่ ผ่ำนมำ หรื อ
ระหว่ำงปีกำรศึกษำปัจจุบันของระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ (ยึดเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง)
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการพิจารณา
2. ผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT)

ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ทั้ง 3 ด้ำน หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้ำน
3

2

1

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 จำนวน 2 ด้ำน หรือคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับประเทศ จำนวน 2 ด้ำน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 จำนวน 1 ด้ำน หรือ คะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำทั้ง 3 ด้ำน แต่น้อยกว่ำร้อยละ 3
หรือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 1 ด้ำน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้ เรียนระดับชำติชั้ นประถมศึกษำปี ที่ 3 เท่ ำเดิมหรือ
เพิ่มขึ้นน้อยกว่ำร้อยละ 3 ทั้ง 3 ด้ำน หรือลดลงทั้ง 3 ด้ำน

ปรู๊ฟ 4 ณ 29 ม.ค. 61

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน
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แหล่งข้อมูล
- รำยงำนสรุ ป ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ นฐำนของผู้ เรี ยน
ระดับชำติ (National Test : NT) จำนวน 3 ด้ำน
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
คาชี้แจง
1. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่จัดสอบเปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำปัจจุบันกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
โดยน ำมำจำกรำยงำนผลกำรสอบของสถำบัน ทดสอบทำงกำรศึ กษำแห่ งชำติ (องค์ กำรมหำชน)
จำนวนร้อยละของผู้เข้ำสอบจำแนกตำมช่วงคะแนนสำหรับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และนำผลกำรทดสอบ
มำสังเครำะห์เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
2. ฐำนคิดระดับคุณ ภำพจะปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย/ตัวชี้วัดในแต่ละปี หรือจำนวนกลุ่ ม
สำระกำรเรียนรู้ที่จัดสอบ
3. สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำติดตำม ประเมินผล ข้อ 3.1, 3.2
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำติดตำม ประเมินผล ข้อ 3.2, 3.3
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำมำกกว่ำ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มำกกว่ำ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มำกกว่ำ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
กำรตรวจเอกสำรหลั ก ฐำน ร่ อ งรอย - รำยงำนสรุปผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เอกสำรแสดงกำรน ำผลกำรทดสอบมำสั ง เครำะห์
และใช้เป็นแนวทำงกำรในพัฒนำ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
คาชี้แจง
1. นำข้อมูลมำจำกแบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 4.1, 4.2
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 4.2, 4.3
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
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ระดับ
คุณภาพ
1
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คาอธิบายระดับคุณภาพ

จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ

แหล่งข้อมูล

1. กำรสอบถำม หรือ
กำรสัมภำษณ์
2. สังเกต
3. กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมผู้เรียน
- แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.๓)
- แบบสรุป รำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข อง
สถำนศึกษำในภำพรวมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เอกสำร/แผนปฏิบัติกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คาชี้แจง
1. ข้อมูลมำจำกแบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 5.1, 5.2
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 5.2, 5.3

ปรู๊ฟ 4 ณ 29 ม.ค. 61

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
5.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70
5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70
5.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม หรือ
กำรสัมภำษณ์
2. กำรประเมินกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์
และกำรเขียน
3. กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถำนศึกษำ
๑. แผนงำน/โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และ
กำรเขียน/แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมชุมนุม
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
๒. คู่มือ เอกสำร แบบฝึกกำรส่งเสริมกำรอ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ และ
กำรเขียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
๒๕๕๑
๓. สรุปรำยงำนแผนงำน/โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
๔. เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบรำยงำนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ (ปพ.๓)

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
คาชี้แจง
1. สมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญ หำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 6.1, 6.2
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 6.2, 6.3
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ จบหลั กสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคั ญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งตำมที่กำหนด น้อยกว่ำร้อยละ 70
6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งตำมที่กำหนด น้อยกว่ำร้อยละ 70
6.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตำมที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ในกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งตำมที่กำหนด น้อยกว่ำร้อยละ 70
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์

แหล่งข้อมูล
ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
2. กำรสังเกต
ผู้เรียน
3. กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน ร่องรอย - รำยงำนสรุปคะแนนกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ในกำรเรียนรู้ตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด ได้แก่
๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด
๓) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
๕) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.๓)
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาชี้แจง
กำรประเมิ นสุ ขภำพกำยและสุ ขภำพจิ ตของผู้ เรี ยน พิ จำรณำจำก 1) น้ ำหนั ก 2) ส่ วนสู ง
3) สมรรถภำพทำงกำย และ 4) สุขภำพจิต
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คุณภาพ
4
3
2
1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จ ำนวนผู้ เรี ย นระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนมี ผ ลกำรประเมิ น ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน
แต่ละด้ำน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จ ำนวนผู้ เรี ย นระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนมี ผ ลกำรประเมิ น ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน
แต่ละด้ำน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จ ำนวนผู้ เรี ย นระดับ กำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำนมี ผ ลกำรประเมิ น ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน
แต่ละด้ำน ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จ ำนวนผู้ เรี ย นระดับ กำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำนมี ผ ลกำรประเมิ น ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน
แต่ละด้ำน น้อยกว่ำร้อยละ 70
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
2. กำรตรวจเอกสำรหลั กฐำน ร่ องรอย หรือ - สรุปผลกำรบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
- สรุ ป ผลกำรประเมิ น ด้ ำ นจิ ต ใจตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
- เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียม
กัน ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ หมำยถึง ประชำกร
วัย เรีย นในเขตพื ้น ที่บ ริก ำรของสถำนศึก ษำได้รับ สิท ธิแ ละโอกำสอย่ำ งเสมอภำคเท่ำ เทีย มกัน
ในกำรเข้ำรับ บริกำรทำงกำรศึกษำระดับ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีโอกำสได้รับกำรศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
๒. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง
๓. อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3
และมัธยมศึกษำปีที่ 6
๔. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
๔.1 เด็กพิกำรเรียนรวม
๔.2 เด็กด้อยโอกำส
๔.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
6. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คุณภาพ
๔
๓
๒
๑

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่ บริกำร
ของสถำนศึกษำได้เข้ำเรียนในชั้น ป. 1 ร้อยละ 100
จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำร
ของสถำนศึกษำได้เข้ำเรียนในชั้น ป. 1 ตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป
จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ในเขตพื้นที่บริกำร
ของสถำนศึกษำได้เข้ำเรียนในชั้น ป. 1 ตั้งแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป
จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ในเขตพื้นที่บริกำร
ของสถำนศึกษำได้เข้ำเรียนในชั้น ป. 1 น้อยกว่ำร้อยละ 98

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริห ำรกำรศึกษำ ผู้ บริห ำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
2. กำรตรวจเอกสำรหลั ก ฐำน - ข้อมูลประชำกรวัยเรียน (ทร.14) ในเขตพื้นที่บริกำร
ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- ข้ อ มู ล แสดงจ ำนวนประชำกรวั ย เรี ย นเข้ ำ เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 1
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คุณภาพ
๔

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ไม่มีเด็กออกกลำงคัน หรือ อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้ เรียนในสั งกัดเขตพื้น ที่
กำรศึกษำลดลงและมีอัตรำกำรออกกลำงคันในปีปัจจุบัน ต่ากว่า อัตรำกำรออก
กลำงคัน ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน หรื ออัตรำกำรออก
กลำงคั น ต่ ำกว่ ำ อั ต รำกำรออกกลำงคั น ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน ต่อเนื่อง 2 ปี
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ลดลงแต่มีอัตรำกำรออก
กลำงคัน ในปี ปั จจุ บั น ต่ ากว่า อัตรำกำรออกกลำงคั นของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในสั งกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ ลดลง แต่ มีอัตรำ
กำรออกกลำงคั น ในปี ปั จ จุ บั น สู ง กว่ า อั ต รำกำรออกกลำงคั น ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไม่ลดลง และมีอัตรำ
กำรออกกลำงคั น ในปี ปั จ จุ บั น สู ง กว่ า อั ต รำกำรออกกลำงคั น ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริห ำรกำรศึกษำ ผู้ บริห ำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
2. กำรตรวจเอกสำรหลั ก ฐำน - ฐำนข้ อ มู ล DMC แสดงจ ำนวนและร้อ ยละของนั ก เรีย น
ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ออกกลำงคัน
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 3.1, 3.2
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำม ประเมินผล ข้อ 3.2, 3.3
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 ร้อยละ 100
3
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 ตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 ตั้งแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป
๑
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 น้อยกว่ำร้อยละ 98
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
หรือเทียบเท่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
หรือเทียบเท่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
หรือเทียบเท่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
๑
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึก ษำปีที่ 4
หรือเทียบเท่ำ น้อยกว่ำร้อยละ 70
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.3.1 จานวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4
จ ำนวนผู้ เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 ที่ จบหลั กสู ตรได้ ศึ กษำต่ อในระดั บที่ สู งขึ้ น
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3
จ ำนวนผู้ เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษำปี ที่ 6 ที่ จบหลั กสู ต รได้ศึก ษำต่อในระดับ ที่ สู งขึ้ น
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2
จ ำนวนผู้ เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษำปี ที่ 6 ที่ จบหลั กสู ต รได้ศึก ษำต่อในระดับ ที่ สู งขึ้ น
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
๑
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
น้อยกว่ำร้อยละ 50
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริห ำรกำรศึกษำ ผู้ บริห ำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
2. กำรตรวจเอกสำรหลั ก ฐำน - สำรสนเทศกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ของโรงเรียน
- ข้อมูลกำรศึกษำต่อ
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผน (Individualized
Education Program : IEP) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผน (Individualized
Education Program : IEP) ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ ไป
2
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผน (Individualized
Education Program : IEP) ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
๑
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผน (Individualized
Education Program : IEP) น้อยกว่ำร้อยละ 60
4.2 เด็กด้อยโอกาส
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
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จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ น้อยกว่ำร้อยละ 60

4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
คาชี้แจง
1. เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ใน 10 ด้ำน โดยผ่ำนกำรคัดกรองจำกสถำนศึกษำด้วย
เครื่องมือ หรือวิธีกำรต่ำงๆ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำติดตำมประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำติดตำมประเมินผลในมัธยมศึกษำปีที่ 3
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คุณภาพ
4

คาอธิบายระดับคุณภาพ

จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
๑
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ น้อยกว่ำร้อยละ 60
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
1. กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริห ำรกำรศึกษำ ผู้ บริห ำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
2. กำรตรวจเอกสำรหลั ก ฐำน - ฐำนข้อมูล DMC แสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกำส
ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- ข้อมูลในระบบ SET แสดงจำนวนเด็กพิกำร
- ข้อมูลกำรคัดกรองเด็กควำมสำมำรถพิเศษ
- โครงกำร/กิจกรรม ที่ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม สนับสนุน
เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คุณภาพ
4

3

2

๑

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร มีผลกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
2. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
3. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมตระหนักรู้ในอำชี พ สำรวจอำชีพ
เตรียมตัวและวำงแผนเข้ำสู่อำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร มีผลกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
2. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
3. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมตระหนักรู้ในอำชีพ สำรวจอำชีพ
เตรียมตัวและวำงแผนเข้ำสู่อำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร มีผลกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
2. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
3. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมตระหนักรู้ในอำชีพ สำรวจอำชีพ
เตรียมตัวและวำงแผนเข้ำสู่อำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร มีผลกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70 และ
2. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ
น้อยกว่ำร้อยละ 70 และ
3. จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมตระหนักรู้ในอำชีพ สำรวจอำชีพ
เตรียมตัวและวำงแผนเข้ำสู่อำชีพ น้อยกว่ำร้อยละ 60
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน ร่องรอย - ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- สรุปผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ
- แบบสอบถำม
- กำรเยี่ยมให้กำลังใจผู้เรียน ณ สถำนประกอบกำร
- แหล่งเรียนรู้
- บั น ทึ ก กำรวำงแผนกำรศึ ก ษำและอำชี พ /เป้ ำ หมำยใน
กำรศึกษำและอำชีพ
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
คาชี้แจง
ผู้เรียนที่ศึกษำต่อในสำยอำชีพ หมำยรวมถึง
1. ผู้เรียนที่ศึกษำต่อในสถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำลและเอกชน รวมทั้งสถำบันอื่นๆ
2. ผู้เรียนที่ศึกษำต่อสำยสำมัญในหลักสูตรทวิศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คุณภาพ
4
3
2
๑

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
น้อยกว่ำร้อยละ 40
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน ร่องรอย - ฐำนข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ศึกษำต่อ
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ในสำยอำชีพ
- โครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ศึกษำต่อ
ในสำยอำชีพ
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
คำอธิบ ำยตัว บ่ งชี้ : ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนั กงำนรำชกำร ลู กจ้ำง
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ และได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
โดยเป็ นผลงำนดี เด่ นที่ เกิ ดจำกกำรปฏิ บั ติ งำนตำมหน้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ดชอบซึ่ งแสดงถึ ง
ควำมเป็ นผู้ มี ควำมสำมำรถพิ เศษ มี ค วำมคิ ด ริเริ่ม สร้ำงสรรค์ และผลงำนมีคุ ณ ภำพตำมหลั ก เกณฑ์
และวิธีกำรเลื่ อนวิทยฐำนะหรือสมรรถนะประจำสำยงำนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ ผู้ อื่นสำมำรถนำไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชำ ผู้ร่วมงำน ชุมชน สังคม และแวดวงวิชำชีพ
ประเด็นการพิจารณา
ผลงำนดี เ ด่ น ที่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ข องข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นผลงำน
ที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนดหรือรำงวัลเทียบเคียง และเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
๔
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป มำกกว่ำ 10 รำงวัลขึ้นไป
3
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป 8 – 10 รำงวัล
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คุณภาพ
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป 5 – 7 รำงวัล
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป น้อยกว่ำ 5 รำงวัล

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน ร่องรอย - ผลงำน (ชิ้นงำน) หรือผลกำรดำเนินงำนที่เป็นหลักฐำน
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ
คำอธิบำยตัวบ่ งชี้ : ผู้รับ บริกำรและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริห ำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร หมำยถึง ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชำชนทั่วไปต่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประเด็นการพิจารณา
ผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริห ำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร
ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ตำมกระบวนกำรบริ ห ำรงำนของกลุ่ ม ในส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำม เพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจ
ของกลุ่ม/หน่วย
คาชี้แจง
1. ผู้ รั บ บริ ก ำร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หมำยถึ ง ผู้ บ ริ ห ำร ครู บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง ประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อ ประสำนงำน และใช้บริกำร
2. จ ำนวนผู้ ต อบแบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจตำมประเด็ น กำรพิ จ ำรณำ ร้ อ ยละ 10
ของประชำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่ไม่น้อยกว่ำ 100 คน
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
คุณภาพ
4
3
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๑

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป
น้อยกว่ำร้อยละ 60

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์
2. กำรสังเกต
3. กำรตรวจเอกสำร หลั ก ฐำน
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์
- รำยงำนสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
- เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------

สาหรับ ส่ ว นที่ 2 และ ส่ วนที่ 3 เมื่ อ สานั กพิ ม พ์ จัด พิ ม พ์ เอกสารมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เรียบร้อย สพฐ. จะส่งให้ สพท. และผู้เกี่ยวข้ อง
ภายในกุมภาพันธ์ 2561

