แบบติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ขอมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2562)

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนแบบ
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังเปนแนวทางในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
งานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการติดตามและประเมินผลฯ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ไดมีการพิจารณาตาม
ความจําเปน รวมทั้งตอบโจทยทางฝายบริหาร โดยมีการบูรณาการรวมกับการติดตามอื่น ๆ เพื่อไมเพิ่มภาระการรายงานแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไมใหเกิด
ความซ้ําซอนกับการรายงานในเรื่องอื่น ๆ และสามารถเห็นอัตลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมีการปรับลดจํานวนประเด็น
การพิจารณาที่ใชในการติดตามฯ ลง คงเหลือ 20 ประเด็นการพิจารณา ซึ่งเปนประเด็นที่ยังทําใหสามารถเห็นความเปนมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคงอยู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทานผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกทาน ที่รวมกันขับเคลื่อนงาน
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และการรายงานผลการดําเนินงานมายังสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทําสรุปผล
เปนภาพรวมของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งประเทศ จํานวน 225 เขต และนําไปใชประโยชนในการพัฒนา วางแผน ตอยอด การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หนา
สรุปการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คําชี้แจง
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูนําของผูบ ริหารในการนําองคการไปสูเปาหมาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใชแผนเปนเครือ่ งมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสือ่ สาร การประชาสัมพันธภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนําผลการดําเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) และนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองคการ โดยใชกระบวนการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกร เอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ สอดคลองกับนโยบาย ปญหาและความตองการ
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16
16

ก

สารบัญ (ตอ)
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สูความเปนมืออาชีพสอดคลองกับปญหาความตองการจําเปนและ
สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 – ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 – ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรูทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความตองการพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กดอยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาคผนวก :

หนา
17
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19
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21
25
26
30
36
36
38
44
44
46
47
48
50
55

ข

สรุปการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แสดงจํานวนประเด็นการพิจารณาที่มีการติดตามและประเมินผล จํานวน 20 ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐาน

เดิม

จํานวนประเด็นการพิจารณา
ใหม
ติดตามและประเมินผล
ไมติดตามและไมประเมินผล

มาตรฐานที่ 1 การบริหาร
จัดการองคการสูความ
เปนเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผล
การบริหารและการจัด
การศึกษา

14 ประเด็น

8 ประเด็น

6 ประเด็น

25 ประเด็น

5 ประเด็น

20 ประเด็น

17 ประเด็น

7 ประเด็น

10 ประเด็น

รวม

56 ประเด็น

20 ประเด็น

36 ประเด็น

ค

คําชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังนี้
คําชี้แจง :
1. การรายงานผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดําเนินงานในระบบอิเล็คทรอนิกส (e-MES) ดังนี้
1.1 ไตรมาสที่ 3 มีการติดตามและประเมินผล จํานวน 3 ประเด็นการพิจารณา ที่แสดงถึงการนําไปสูความสําเร็จของการจัดการศึกษา (โดยไมตอง
รายงานในไตรมาสที่ 4) โดยใหรายงานผลการดําเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-MES) มีดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูนําของผูบริหารในการนําองคการไปสูเปาหมาย
- มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 5 ประเด็นการพิจารณา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได (ยอนหลังได
ไมเกิน 2 ป และมีผลการปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน)
หมายเหตุ : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางไดสําหรับ
ประเด็ น นี้ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาควรคั ด เลื อกผลงานที่ มี ความเป นอั ต ลั กษณ ความโดดเด น เกิ ดความสํ าเร็ จ การใช เ ทคนิ ควิ ธี การ โมเดลที่ สามารถบอกถึ ง
ความมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได โดยการรายงานผลใหเรียงลําดับจากผลงานที่มีความโดดเดนจากมากไปนอย จํานวน 5 ผลงาน (สตผ. จะพิจารณาโดย
การติดตามเชิงประจักษดวย)
1.2 ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 2 และ 3 ตามประเด็นการพิจารณาที่
กําหนด โดยใหรายงานผลการดําเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-MES) เดือนกรกฎาคม 2562 เปนตนไป จนกวาจะปดระบบ ซึ่งจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สตผ.
จะดูความกาวหนาในการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากระบบเปนระยะ เพื่อการพัฒนาตอไป

ง
2. การสะทอนผล
สตผ. จะดําเนินการสะทอนผลในประเด็นการติดตามในไตรมาส 3 ที่กําหนดในคําชี้แจงขอ 1 และสะทอนผลของไตรมาส 4 เปนภาพรวมของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนรายตัวบงชี้ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําผลไปวางแผนการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอไป
หมายเหตุ :
- มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองรายงานขอมูลในแบบติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากขอมูลจากการรายงานนี้จะนําไปใชในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ก.พ.ร.)
- มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ตามเกณฑที่กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองรายงานขอมูลในแบบติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจาก
ขอมูลจากการรายงานนี้จะนําไปใชในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 59 รอยละของ
สถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด
3. เอกสารหลักฐานอางอิง
3.1 เอกสารหลักฐานอางอิงกรณีที่เปนรูปเลม และมีการใชรวมกันหรืออางอิงซ้ําๆ ในรายประเด็นการพิจารณาของแตละมาตรฐาน ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแนบไฟลที่เปนรูปเลมสมบูรณเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ หากประเด็นการพิจารณาใดมีการอางอิงเอกสารหลักฐานอางอิงที่เปนรูปเลม ใหระบุชื่อเอกสารอางอิง
ที่เปนรูปเลม โดยระบุเลขหนาของเอกสารหลักฐานอางอิงที่สอดคลองกับประเด็นการพิจารณาในชองเอกสารหลักฐานอางอิงใหชัดเจน เพื่อสะดวกในการคนหาของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง ตัวอยางเอกสารหลักฐานอางอิงที่เปนรูปเลมและใชรวมกัน เชน เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน
3.2 ระบุหนา.......ในชองเอกสารหลักฐานอางอิง หมายถึง ใหเติมเลขหนาของเอกสารที่ใชเปนขอมูล/หลักฐานอางอิงในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามขอ 2.1
3.3 เอกสารที่ตองนําสงในระบบ ในคอลัมนเอกสารหลักฐานอางอิง หมายถึง เอกสารที่สํานักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาดําเนินการซึ่งเปนหลักฐาน
อางอิงในการยืนยันระดับคุณภาพ และตองอัพโหลดในระบบอิเล็คทรอนิกส (e-MES) ในแตละประเด็นการรายงาน
4. การคิดคาน้ําหนัก
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการตัดบางประเด็นการพิจารณาออก
ดังนั้น การใหน้ําหนักแตละประเด็นการพิจารณา จะมีการปรับคาน้ําหนักใหมโดยคํานวณจากการเฉลี่ยในประเด็นการพิจารณาที่ยังคงเหลือในการติดตามและประเมินผล
ในตัวบงชี้เดียวกัน หรือการรวมเขากับประเด็นการพิจารณาที่มีความสอดคลองหรือเปนประเด็นที่มีความใกลเคียงกัน (ดังปรากฏในภาคผนวก)

จ
5. ระดับคุณภาพ
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับระดับคุณภาพจาก 4 ระดับ เปน 5 ระดับ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคําอธิบายระดับคุณภาพมีดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
ดีเยี่ยม
ระดับ 4
หมายถึง
ดีมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ดี
ระดับ 2
หมายถึง
พอใช
ระดับ 1
หมายถึง
ปรับปรุง
6. การยืนยันผลการรายงานตนเองของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานผลการดําเนินงาน ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะใหผูบริหารรับรองผลการรายงานในใบรับรองการรายงานผลของสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาในภาพรวมของประเด็ นการพิจารณาโดยแบงออกเปน 2 รอบดว ยกัน คือ รอบไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามเอกสารการรายงานดานลาง
(โดยผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เทานั้น)
สําหรับการรับรองรายงานขอมูล ผูบริหารควรตรวจสอบในเรื่องความถูกตองของขอมูลและความครบถวนของขอมูลที่ใชในการรายงานรายประเด็นการ
พิจารณา และตามที่ผูรับผิดชอบรายงานในแตละประเด็นการพิจารณา

ฉ

ใบรับรองการรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอบไตรมาสที่ 3)
จํานวน 3 ประเด็นการพิจารณา
ลําดับ

มาตรฐาน

1

มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการ
องคการสูความ
เปนเลิศ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและ
การจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผล
การบริหารและ
การจัดการศึกษา

2

3

ตัวบงชี้

ประเด็นการพิจารณา

ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหาร
จัดการที่ดี

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูนําของผูบริหารในการนําองคการ
ไปสูเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีผลงานที่
แสดงถึงความสําเร็จและ
เปนแบบอยางได

ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ดาน และการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดําเนินงานของกลุม/หนวย
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเปาหมายประสบความสําเร็จ
ตามภารกิจ ทั้งนี้เปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินงานภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชนตอการศึกษาและ
สถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ
เปนที่ยอมรับและสามารถยึดเปนแบบอยางได

ชือ่ ผูรับรอง....................................................................................
(..................................................................................)
ตําแหนง...........................................................................................

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองดานลาง
ครบถวนและ ไมครบถวนและ
สมบูรณ
ไมสมบูรณ

ช

ใบรับรองการรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอบไตรมาสที่ 4)
จํานวน 17 ประเด็นการพิจารณา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

7

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหาร
การบริหารจัดการ จัดการที่ดี
องคการสูความ
เปนเลิศ

ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธภายใน
และภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนําผลการดําเนินงาน มาพัฒนา
การบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสู
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู
องคการแหงการเรียนรู
(Knowledge Management : KM) และการสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
และนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองคการ
โดยใชกระบวนการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวม
อํานาจและการสงเสริมการ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกร
มีสวนรวมในการบริหารและ ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรวิชาชีพ
การจัดการศึกษา
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองดานลาง
ครบถวนและ ไมครบถวนและ
สมบูรณ
ไมสมบูรณ

ซ

ลําดับ
8
9
10

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงาน
การบริหารและ ดานวิชาการ
การจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงาน
ดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงาน
ดานการบริหารงานบุคคล
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ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผลการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใชงบประมาณอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับนโยบาย ปญหา และความตองการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพสอดคลองกับปญหา
ความตองการจําเปนและสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงาน ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
ดานการบริหารทั่วไป
สารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามี ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และ
การศึกษาปฐมวัยและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด และมี
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตามเกณฑที่กําหนด
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ปฐมวัยและระดับการศึกษา ผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตาม
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
หลักสูตร
ประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
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โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองดานลาง
ครบถวนและ ไมครบถวนและ
สมบูรณ
ไมสมบูรณ

ฌ

ลําดับ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

ประเด็นการพิจารณา

15

มาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผลการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรบั
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
หรือมีความรูทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงาน
เชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความตองการพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริม
ใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

16

17

ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จ
เปนที่ประจักษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจาง ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เปนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดย
ตองเปนรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรองตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเปน
รางวัลในปการศึกษาปจจุบัน
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนได ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจดาน
สวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร การบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของ
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงาน
ใหบริการ
ของกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม/หนวย
ชื่อผูรับรอง....................................................................................
(..................................................................................)

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองดานลาง
ครบถวนและ ไมครบถวนและ
สมบูรณ
ไมสมบูรณ

ตําแหนง...........................................................................................
ญ

1

มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ

2

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูนําของผูบริหารในการนําองคการไปสูเปาหมาย
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
ผูบริหารมีภาวะผูนาํ ในการนําองคการ
1. การแสดงถึงภาวะผูนําของผูบริหารในการนําองคการที่ยดึ หลักธรรมาภิบาล โดยการกําหนด  เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ไปสูเปาหมายได โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ วิธีการทํางานที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของ
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
5
อยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับบริบท องคการ
พ.ศ. 2562
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเปน
การดําเนินงาน ....................................................................................................................  แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับปจจุบัน)
แบบอยางได
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................  มาตรการ แนวปฏิบัติในการทํางาน
ปญหา อุปสรรค .................................................................................................................. เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลัก
ผูบริหารมีภาวะผูนาํ ในการนําองคการ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. ธรรมาภิบาล
 ไปสูเปาหมายได โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4
อยางเปนรูปธรรม
 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
2.
การบริ
ห
ารจั
ด
การและการนํ
า
หลั
ก
ธรรมาภิ
บ
าลมาใช
ใ
นการบริ
ห
ารองค
ก
าร
สอดคล
อ
งกั
บ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผูบริหารมีภาวะผูนาํ ในการนําองคการ
 ไปสูเปาหมายได โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ผลงาน หรือ ชิ้นงาน ที่สํานักงาน
การดําเนินงาน ................................................................................................................... เขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการไดสําเร็จ
3
ผลการดําเนินงาน ..............................................................................................................
ผูบริหารมีภาวะผูนาํ ในการนําองคการ
ปญหา อุปสรรค .................................................................................................................  การรายงานขอมูล
 ไปสูเปาหมายได และมีสวนรวมกับทุก
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................ ผูรายงาน……………………………………….
2
กลุมงาน
ผูบริหารมีภาวะผูนาํ ในการนําองคการ
ตําแหนง………………………………………..
 ไปสูเปาหมายได แตมสี วนรวมไมครอบคลุม 3. ผลการดําเนินงานของผูบริหารที่เปนแบบอยางในการนําองคกรไปสูเปาหมายได
โทร………………………………………………
3.1
รางวั
ล
ของผู
อ

า
ํ
นวยการสํ
า
นั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษา
(ระบุ
ช
อ
่
ื
รางวั
ล
และกระบวนการ
1 กับทุกกลุมงาน
ดําเนินการโดยสรุป)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.2 รางวัลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระบุชื่อรางวัลและกระบวนการดําเนินการ
โดยสรุป)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
หมายเหตุ : เปนแบบอยาง หมายถึง ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางานของผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่ประสบความสําเร็จ เกืดประโยชนตอการศึกษาและ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สามารถเปนแบบอยางใหผทู ี่สนใจนําไปใชประโยชนได โดยมีรางวัลเปนเครื่องรับรอง

3

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
มีและใชขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ
1. มีการจัดทําและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
 ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง เปน
คุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง
5
ปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใชในการ
เปนปจจุบัน ทันสมัย และพรอมใช ดังนี้ (อธิบายจําแนกรายดาน)
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
คุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
มีและใชขอมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
 4 ดาน ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย
4
2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหพรอมใชในการบริหารและการจัดการศึกษา
ในการบริหารและการจัดการศึกษา
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
การศึกษา
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
มีและใชขอมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
 4 ดาน ถูกตอง เปนปจจุบัน ในการบริหาร
3
และการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนขอมูลกลาง
เพื่อใชในการจัดทําตามภารกิจ 4 ดาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
มีและใชขอมูลสารสนเทศครอบคลุม
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
 ภารกิจ 4 ดาน ถูกตอง ในการบริหารและ
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
2
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา.................................................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีและใชขอมูลสารสนเทศไมครอบคลุม
 ภารกิจ 4 ดาน ในการบริหารและการจัด
1 การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ตัวอยางขอมูลการจัดทําเปน
สารสนเทศ (ครบ 4 ดาน)


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน……………………………………….
ตําแหนง………………………………………..
โทร………………………………………………


4

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
มีและใชแผนเปนเครื่องมือ
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
 ในการบริหารและการจัดการศึกษาอยาง
การศึกษาที่มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและนโยบาย (ทุกระดับ
5
เปนระบบ เนนการมีสวนรวม
หมายถึง ระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทของ
องคการและนโยบายทุกระดับ
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
มีและใชแผนเปนเครื่องมือ
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
 ในการบริหารและการจัดการศึกษาอยาง
4
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
เปนระบบ มีความสอดคลองกับภารกิจ
บริบทขององคการและนโยบายทุกระดับ
2. การนําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีและใชแผนเปนเครื่องมือ
ไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
 ในการบริหารและการจัดการศึกษา
3
การศึกษา
มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทของ
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
องคการและนโยบายทุกระดับ
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
มีและใชแผนเปนเครื่องมือ
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
 ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
2
มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทของ
องคการและนโยบาย
มีและใชแผนเปนเครื่องมือ
 ในการบริหารและการจัดการศึกษา
1 มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทของ
องคการ

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการใช
แผนฯ เปนเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษา โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน……………………………………….
ตําแหนง………………………………………..
โทร………………………………………………


หมายเหตุ : การใชแผน หมายถึง การนําแผนไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา อยางนอย 1 แผน เชน แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน

5

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
มีการสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม
การสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัด
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ (อธิบายจําแนกรายดาน)
5
การจัดการศึกษาที่หลากหลายอยางมี
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ภารกิจ 4 ดาน
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
มีการสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม
ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา.................................................................................................
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
4
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 3 ดาน
มีการสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
3
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 2 ดาน
มีการสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
2
การจัดการศึกษา ที่ครอบคลุมภารกิจ
1 ดาน
 มีรูปแบบในการบริหารและการจัด
1 การศึกษา

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 รายงานผลการสราง หรือประยุกตใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา


 การรายงานขอมูล
ผูรายงาน……………………………………….
ตําแหนง………………………………………..
โทร………………………………………………

หมายเหตุ : - นวัตกรรม หมายถึง ความคิดสรางสรรค กระบวนการ ผลผลิต หรือประสิทธิผลของสวนราชการ เปนตน แลวนํามาสรางเปนสิง่ ประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใช
หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูใหทันสมัยมากขึ้น
- เทคโนโลยี หมายถึง ความเจริญดานตางๆ ผลจากการประดิษฐคิดคน การใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับสถานการณ ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาเดิม เชน ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน เปนตน การนําเอานวัตกรรมมาใชจัดไดวาเปนเทคโนโลยีดวย
- รูปแบบในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของกลุมบุคคลในการรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยมีการดําเนินการในการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมาทําการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปน
คนดีมีวินัย และอื่น ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาผูเรียน โดยมีการบริหารตามภารกิจงาน 4 ดาน

6

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธทั้ง
1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกของสํานักงานเขตพื้นที่
 ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
การศึกษาหลากหลายชองทาง เขาถึง
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตารางที่ 1.1.5.1 แสดงชองทางการสื่อสารการประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพื้นที่
เกิดความรวมมือตามวัตถุประสงค หรือ
การศึกษา จําแนกตามชองทางการสื่อสารและกลุม เปาหมาย
เปาหมายของการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่
ภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธทั้ง
ชองทางการสื่อสาร กลุมเปาหมาย ชองทางการสื่อสาร
กลุมเปาหมาย
 ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
1. ……………………
1. ……………………
4
การศึกษาหลากหลายชองทางเขาถึง
2. ……………………
2. ……………………
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ
ฯลฯ
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธทั้ง
 ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
ปญหา อุปสรรค .................................................................................................................
3
การศึกษาหลากหลายชองทาง เขาถึง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
กลุมเปาหมาย
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธทั้ง
2. ผลสําเร็จจากการสื่อสารและการประชาสัมพันธ ครอบคลุมกลุมเปาหมายจนทําใหเกิด
 ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
ความเขาใจที่ตรงกัน รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ ทั่วถึง กอใหเกิดประโยชนตอการ
2
การศึกษา หลากหลายชองทาง
ปฏิบัติงาน และทําใหเกิดความรวมมือจนบรรลุตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธทั้ง
...............................................................................................................................................
 ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
...............................................................................................................................................
การศึ
ก
ษา
1

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 รายงานผลการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธภายในและภายนอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 เอกสารหลักฐานที่แสดงการเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความรวมมือตามวัตถุประสงคฯ
โปรดระบุ...........................................


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน……………………………………….
ตําแหนง………………………………………..
โทร………………………………………………


7

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนําผลการดําเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
มีรายงานผลการดําเนินงาน และนํา
1. กระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานรอบปที่ผานมา
 ผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
5
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
และการจัดการศึกษา อยางตอเนือ่ งและ
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจงาน
ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา.................................................................................................
4 ดาน และนโยบาย
2.
การนํ
าผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
มีรายงานผลการดําเนินงาน และนํา
(โปรดระบุตัวอยางการนําผลการดําเนินงานการพัฒนาทั้ง 4 ดาน พรอมอธิบาย โครงการ/
 ผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
4
และการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและมี กิจกรรม ที่นํามาพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
ประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
มีรายงานผลการดําเนินงานและนํา
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
 ผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
3
และการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
มีรายงานผลการดําเนินงาน และนํา
 ผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา
2
มีรายงานผลการดําเนินงาน

1

หมายเหตุ : - ประสิทธิภาพ หมายถึง การนําการรายงานผลการดําเนินงานมาใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคเปาหมาย

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระบุหนา ..........)
 รายงานผลการวิเคราะห สังเคราะห
ผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562


 การรายงานขอมูล
ผูรายงาน……………………………………….
ตําแหนง………………………………………..
โทร………………………………………………
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 2 : การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
และนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองคการ โดยใชกระบวนการวิจยั
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มีการสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู 1. การสงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนา การจัดการความรู (Knowledge
 เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 (Knowledge Management : KM)
Management : KM) ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับสงเสริมให
5
2. มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
การดําเนินงาน .................................................................................................................... เกิดการจัดการความรู (Knowledge
(Professional Learning Community :
ผลการดําเนินงาน ............................................................................................................... Management : KM) และการสรางชุมชน
PLC) ระดับกลุม ระดับองคการ และ
ปญหา อุปสรรค .................................................................................................................. การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
ระหวางระดับองคการ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. Learning Community : PLC)
3. มีการสรุปองคความรูทไี่ ดจากการทํา
 รายงานผลการสงเสริมใหเกิด
KM/PLC อยางชัดเจน
2. การสงเสริม สนับสนุน ใหมีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
การจัดการความรู (Knowledge
4. นําผลการดําเนินงานที่ไดจากการทํา
Learning Community : PLC)
Management : KM) และการสรางชุมชน
KM/PLC ไปใชในการพัฒนาองคการ
ระดับกลุม
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
5. มีการนํากระบวนการวิจัยหรือเทคนิค
การดําเนินงาน .................................................................................................................... Learning Community : PLC)
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................  รองรอยที่แสดงถึงการนํากระบวนการ
การวิจัยมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนา
ปญหา อุปสรรค .................................................................................................................. วิจัยหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนา
1. มีการสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
 (Knowledge Management : KM)
4
ระดับองคการ
2. มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
 การรายงานขอมูล
การดําเนินงาน .................................................................................................................... ผูรายงาน……………………………………….
(Professional Learning Community :
ผลการดําเนินงาน ............................................................................................................... ตําแหนง………………………………………..
PLC) ระดับกลุม ระดับองคการ และ
ปญหา อุปสรรค .................................................................................................................. โทร………………………………………………
ระหวางระดับองคการ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
3. มีการสรุปองคความรูทไี่ ดจากการทํา
ระหวางระดับองคการ
KM/PLC อยางชัดเจน
การดําเนินงาน ....................................................................................................................
4. นําผลการดําเนินงานที่ไดจากการทํา
ผลการดําเนินงาน ...............................................................................................................
KM/PLC ไปใชในการพัฒนาองคการ
ปญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 2 : การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
และนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองคการ โดยใชกระบวนการวิจยั
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มีการสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู 3. สรุปองคความรูที่ไดจากการทํา KM/PLC
 (Knowledge Management : KM)
.................................................................................................................................................
3
2. มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ .................................................................................................................................................
(Professional Learning Community :
PLC) ระดับกลุมและระดับองคการ
4. การนําผลจากการทํา KM/ PLC ไปใชในการพัฒนา
3. มีการสรุปองคความรูทไี่ ดจากการทํา
................................................................................................................................................
KM/PLC อยางชัดเจน
................................................................................................................................................

2


1

1. มีการสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู 5. การนํากระบวนการวิจยั หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนา
................................................................................................................................................
(Knowledge Management : KM)
2. มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ................................................................................................................................................
(Professional Learning Community :
PLC) ระดับกลุมและระดับองคการ
1. มีการสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู
(Knowledge Management : KM)
2. มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community :
PLC) ระดับกลุม
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 3 : การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
การสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของบุคคล
 เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 การสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมใน
ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
 รายงานผลการมีสวนรวมในการจัด
5
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น (ตามบริบทของ
การศึกษา
เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 ปงบประมาณ 2561
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบัน 1. การประสานและสรางความเขาใจกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
 ปงบประมาณ 2562
การดําเนินงาน ...............................................................................................................
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
ผลการดําเนินงาน ..........................................................................................................
สังคมอื่น โดยมีการประสานและสราง
 การรายงานขอมูล
ปญหา อุปสรรค .............................................................................................................
ความเขาใจกับภาคสวนที่เกี่ยวของ ใน
ผูรายงาน……………………………………….
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................................................ ตําแหนง………………………………………..
แนวทางการดําเนินงานไดอยางชัดเจน และ
มีรูปแบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
โทร………………………………………………
2. รูปแบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ (แนวทาง วิธีการดําเนินงาน หรือ
นําผลมาใชในการพัฒนาการมีสวนรวมใน
กระบวนการดําเนินงานตามสภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดําเนินงาน ...............................................................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
ผลการดําเนินงาน ..........................................................................................................
 การสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมใน
4
ปญหา อุปสรรค .............................................................................................................
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...........................................................................................
เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบัน
3. การนําผลมาใชในการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
การดําเนินงาน ...............................................................................................................
สังคมอื่น โดยมีการประสานและสราง
ผลการดําเนินงาน ..........................................................................................................
ความเขาใจกับภาคสวนที่เกี่ยวของ ใน
ปญหา อุปสรรค .............................................................................................................
แนวทางการดําเนินงานไดอยางชัดเจน และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...........................................................................................
มีรูปแบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
นําผลมาใชในการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3 : การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
พัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
 การสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน
3
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมี
การประสานและสรางความเขาใจกับภาคสวนที่
เกี่ยวของ ในแนวทางการดําเนินงาน ไดอยาง
ชัดเจน และมีรูปแบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
 การสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน
2
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมี
การประสานและสรางความเขาใจกับภาคสวนที่
เกี่ยวของ ในแนวทางการดําเนินงาน ไดอยางชัดเจน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
 การสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัด
1 การศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมีการ
ประสานและสรางความเขาใจกับภาคสวนที่
เกี่ยวของ ในแนวทางการดําเนินงาน แตไมชัดเจน

12

มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารงานดานวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของ
1. การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การดําเนินงาน .........................................................................................

สถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
5
2. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกัน
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การจัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ดําเนินงานประกัน
ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
(อธิบายจําแนกในแตละระดับ)
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
การดําเนินงาน .........................................................................................
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบ
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
5. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. นําผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ 3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางเปนระบบ
การศึกษาและจัดทําเอกสารเผยแพร
การดําเนินงาน .........................................................................................
1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของ
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................

สถานศึกษา
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
4
2. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนําผลมา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใชในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ดําเนินงานประกัน
การดําเนินงาน .........................................................................................
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.......................................................................
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 รายงานผลการสังเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปการศึกษา 2561
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม การ
สงเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน……………………………………….
ตําแหนง………………………………………..
โทร………………………………………………
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารงานดานวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
5. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงาน .........................................................................................
6. นําผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
การศึกษาและจัดทําเอกสารเผยแพร
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
3
6. นําผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ดําเนินงานประกันคุณภาพ จัดทําเอกสารเผยแพร
การดําเนินงาน .........................................................................................
ภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
อยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบการประกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
คุณภาพภายในสถานศึกษา
5. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ : กรอบการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะใชแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
2. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ของ
การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
2
สพฐ. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ดําเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารงานดานวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

2. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
1
การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
หมายเหตุ : การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ใหระบุวิธีการดําเนินงานตามประเด็นความตอเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอางอิงยอนหลัง 1-2 ป

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ สอดคลองกับนโยบาย ปญหา และความตองการ
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
มีการวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ จัดทํา
1. การวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ จัดทําแผนปฏิบัติการที่
 แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย ปญหา
สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย ปญหา ความตองการในการบริหาร และ
5
การจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความตองการในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนา
การดําเนินงาน .........................................................................................
คุณภาพการศึกษา และมีการนําแผนปฏิบัติการไปใชตาม
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
วัตถุประสงค ตามระยะเวลาที่กําหนด
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
มีการวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ จัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย ปญหา
4
ความตองการในการบริหาร และการจัดการศึกษาพัฒนา
2. การขับเคลื่อนการใชแผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค และตาม
คุณภาพการศึกษาและมีการนําแผนปฏิบัติการไปใชตาม
ระยะเวลาที่กําหนดสูการปฏิบัติ (เชน การใชกระบวนการ PDCA)
วัตถุประสงค
การดําเนินงาน .........................................................................................
มีการวางแผนการใชงบประมาณ จัดทําแผนปฏิบัติการที่
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
 สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย ปญหา ความตองการในการ
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
3
บริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
มีการนําแผนปฏิบัติการไปใชตามวัตถุประสงค
มีการวางแผนการใชงบประมาณ จัดทําแผนปฏิบัติการที่
 สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย ปญหา ความตองการในการบริหาร 3. การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายสวนกลาง
การดําเนินงาน .........................................................................................
2
และการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
มีการวางแผนการใชงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการที่
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
 สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
1

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ผลการวิเคราะห สังเคราะห
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
 รายงานผลการใชงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2562 (ใชผลจาก
ระบบ GFMIS ของ สคส. สวนกลาง)


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน…………………………………
ตําแหนง………………………………….
โทร…………………………………………
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3 : การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพสอดคลองกับปญหาความตองการจําเปนและสงเสริมความกาวหนา
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี 1. การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมคี วามรู ความสามารถ  เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ความรู ความสามารถ ความกาวหนา
ความกาวหนา
 บันทึก/โครงการ/กิจกรรม
5
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
การดําเนินงาน .........................................................................................
การพัฒนาครูและบุคลากรทาง
ความสามารถตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุมเปาหมายอยาง
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
การศึกษา ของปงบประมาณ
ทั่วถึงและตอเนื่อง
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
พ.ศ. 2562
3. มีการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครูและบุคลากร
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 รายงานผลการพัฒนาครู
ทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถตรง
และบุคลากรทางการศึกษา
4. มีการยกยอง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวิชาชีพ ทุกกลุมเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
การดําเนินงาน .........................................................................................
 เอกสารขอมูล ทะเบียนรายชือ่
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูและ
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
บุคลากรทางการศึกษา และนําผลไปใชในการพัฒนางาน
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
ไดรับรางวัลประเภทตางๆ ระหวาง
อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
3. การสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี ทุกกลุมเปาหมาย
 การรายงานขอมูล
การดําเนินงาน .........................................................................................
 ความรู ความสามารถ ความกาวหนา
ผูรายงาน……………………………….
4
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
ตําแหนง…………………………………
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
ความสามารถตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุมเปาหมายอยาง
โทร………………………………………..
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ทั่วถึงและตอเนื่อง
3. มีการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครูและบุคลากร 4. การติดตาม การพัฒนาสงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุม เปาหมาย
ทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
การดําเนินงาน .........................................................................................
4. มีการยกยอง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูและ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
บุคลากรทางการศึกษา และนําผลไปใชในการพัฒนางาน
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3 : การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพสอดคลองกับปญหาความตองการจําเปนและสงเสริมความกาวหนา
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ความรู ความสามารถ ความกาวหนา
และนําผลไปใชในการพัฒนางาน
3
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
การดําเนินงาน .........................................................................................
ความสามารถตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
ผลการดําเนินงาน .....................................................................................
3. มีการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครูและบุคลากร
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................
ทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
4. มีการยกยอง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนําผลไปใชในการพัฒนางาน
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
 ความรู ความสามารถ ความกาวหนา
2
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
ความสามารถตรงตามวิชาชีพทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
3. มีการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
4. มีการยกยอง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
 ความรู ความสามารถ ความกาวหนา
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
1
ความสามารถตรงตามวิชาชีพทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
3. มีการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
หมายเหตุ : การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ใหระบุวิธีการดําเนินงานตามประเด็นความตอเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอางอิงยอนหลัง 1-2 ป
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4 : การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการสราง พัฒนาเครือขายและบริหารจัดการระบบ 1. การสราง หรือ พัฒนาเครือขาย และบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
 ขอมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงภายในและ ความสัมพันธเชือ่ มโยงภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา และสวนกลาง
5
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง อยางเปนระบบ การดําเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
2. มีการพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สราง
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ความเขาใจแกบุคลากรในการประสานงาน และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศอยางตอเนื่อง 2. การพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สรางความเขาใจแกบุคลากรใน
การประสานงาน และประยุกตใชขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร ประสาน
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง
การดําเนินงาน ......................................................................................................
4. มีการสราง หรือ พัฒนา หรือ นํานวัตกรรม ระบบ
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
และปรับปรุง พัฒนา
1. มีการสราง พัฒนาเครือขาย และบริหารจัดการระบบ 3. การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
การดําเนินงาน ......................................................................................................
 ขอมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงภายในและ
4
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง อยางเปนระบบ
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
2. มีการพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สราง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ความเขาใจแกบุคลากรในการประสานงาน และ
4. การสราง หรือพัฒนา หรือนํานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร
มาประยุกตใช
ประสานเชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศ
การดําเนินงาน ......................................................................................................
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
4. มีการนํานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ประยุกตใช
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ปรับปรุง พัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 โครงการพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายงานผลการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุง
พัฒนา


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน………………………………
ตําแหนง……………………………….
โทร………………………………………
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4 : การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการสราง พัฒนาเครือขาย และบริหารจัดการระบบ 5. การปรับปรุง พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
 ขอมูลสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงภายในและ
การดําเนินงาน ...................................................................................................
3
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลางอยางเปนระบบ ผลการดําเนินงาน ..............................................................................................
ปญหา อุปสรรค .................................................................................................
2. มีการพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สราง
ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา.................................................................................
ความเขาใจแกบุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ สําหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศ
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
4. มีการนํานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใช
1. มีการสราง พัฒนาเครือขาย และบริหารจัดการระบบ
 ขอมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงภายในและ
2
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง
2. มีการพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สราง
ความเขาใจแกบุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ สําหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศ
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
 1. มีการสราง พัฒนาเครือขาย และบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงภายในและ
1
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง
2. มีการพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงเครือขาย สราง
ความเขาใจแกบุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ สําหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกตใชสารสนเทศ
หมายเหตุ - การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ใหระบุวิธีการดําเนินงานตามประเด็นความตอเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอางอิงยอนหลัง 1-2 ป
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ดาน และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 1. การจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
 และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
5
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
การดําเนินงาน ......................................................................................................
บุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสู
การปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
2. มีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเปนกลไกในการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย
2. การสงเสริมใหคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเปนกลไกในการดําเนินการให
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดาน
บรรลุเปาหมาย
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
การดําเนินงาน ......................................................................................................
ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดาน
การบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
นโยบายสูการปฏิบัติ รวมถึงการนําผลไปใชพัฒนา
การดําเนินงาน ......................................................................................................
คุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
1. มีการจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
 และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ
4
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสู
การปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) หรือ แผนนิเทศ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน………………………………
ตําแหนง……………………………….
โทร………………………………………
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ดาน และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
2. มีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเปนกลไกในการดําเนินการ บริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติและการ
ใหบรรลุเปาหมาย
นําผลไปใชในพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
การดําเนินงาน ......................................................................................................
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
ผลการดําเนินงาน .................................................................................................
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดาน
ปญหา อุปสรรค ....................................................................................................
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ รวมถึงการนําผลไปใชพัฒนา
คุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
1. มีการจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
 และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ
3
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
2. มีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเปนกลไกในการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ดาน และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ รวมถึงการนําผลไปใชพัฒนา
คุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
1. มีการจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
 และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ
2
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ
2. มีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเปนกลไกในการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาไมครบภารกิจ
หลัก 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ดาน และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
 และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
1
บุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ
2. มีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเปนกลไกในการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
จัดการศึกษาไมครบภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาไมครบภารกิจ
หลัก 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ
หมายเหตุ การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ใหระบุวิธีการดําเนินงานตามประเด็นความตอเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอางอิงยอนหลัง 1-2 ป

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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มาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานหรือผลการดําเนินงานของกลุม /หนวย ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเปาหมายประสบความสําเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินงาน
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชนตอการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ
เปนที่ยอมรับและสามารถยึดเปนแบบอยางได
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานซึ่งแสดงใหเห็น
ผลงานหรือผลการดําเนินงานของกลุม/หนวย ในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาที่บรรลุ  เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ถึงผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย ประสบ
เปาหมาย ประสบความสําเร็จตามภารกิจของแตละกลุม ทั้งนี้เปนผลงานที่เกิดจาก
 ผลงาน หรือชิ้นงาน ที่สํานักงาน
5
ความสําเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชนตอการศึกษา และ
เขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการได
สถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสํานักงานเขตพื้นที่
ในการบริหารจัดการและเปนแบบอยางได
สําเร็จ ตามจํานวนที่สํานักงาน
การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและสามารถยึดเปน
อยางนอย 1 ชิ้นงาน 5 กลุม/หนวยขึ้นไป
เขตพื้นที่การศึกษาเสนอ (กรอกตาม
แบบอยางได (Best Pratice) ตั้งแต ต.ค. 60 ถึงปจจุบัน
แบบฟอรมดังเอกสารแนบ)
- รายละเอียดการกรอกขอมูลดังเอกสารแนบ –
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานซึ่งแสดงใหเห็น
 ถึงผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย ประสบ
 การรายงานขอมูล
4
ผูรายงาน…………………………………
ความสําเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ตําแหนง…….……………………………
ในการบริหารจัดการและเปนแบบอยางได
โทร…………………...……………………
อยางนอย 1 ชิ้นงาน 4 กลุม/หนวย

3


2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย ประสบ
ความสําเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเปนแบบอยางได
อยางนอย 1 ชิ้นงาน 3 กลุม/หนวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย ประสบ
ความสําเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเปนแบบอยางได
อยางนอย 1 ชิ้นงาน 2 กลุม/หนวย
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานหรือผลการดําเนินงานของกลุม /หนวย ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเปาหมายประสบความสําเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินงาน
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชนตอการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ
เปนที่ยอมรับและสามารถยึดเปนแบบอยางได
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานซึ่งแสดงใหเห็น
 ถึงผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย ประสบ
1
ความสําเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเปนแบบอยางได
อยางนอย 1 ชิ้นงาน นอยกวา 2 กลุม/หนวย

หมายเหตุ ผลงานการดําเนินงานของกลุม/หนวยที่บรรลุเปาหมาย เปนผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพอยางมาก หรือมีวิธีการ เทคนิค ทําใหเกิดโมเดลหรือรูปแบบที่บงบอกความเปน
เขต/อัตลักษณและสามารถขับเคลื่อนภารกิจไดอยางยอดเยี่ยม ใหเรียงชิ้นงานไวในลําดับ 1 – 5 (Best Pratice)

เอกสารแนบ

62

ผลงาน Best Practice ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2562
1. ชื่อผลงาน ลําดับที่ 1 คือ ...........................................................................................................
กลุม ................................................................................................................................
ความเปนมา
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วิธีการดําเนินงาน-กระบวนการ
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลสําเร็จ
• เชิงปริมาณ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
• เชิงคุณภาพ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
การวิเคราะห
• เทคนิค/รูปแบบที่ทําใหเกิดความสําเร็จ
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
• ปจจัยสงผลใหเกิดความสําเร็จอยางยิ่ง
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
• ขอมูลที่มีการประชาสัมพันธ/เผยแพร/แหลงศึกษาดูงาน
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
• ตัวอยางภาพกิจกรรม
- (อยางนอย 4 ภาพกิจกรรม) –
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2. ชื่อผลงาน ลําดับที่ 2 คือ ................................................................................................................
กลุม................................................................................................................................
ความเปนมา
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วิธีการดําเนินงาน
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลสําเร็จ
• เชิงปริมาณ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
• เชิงคุณภาพ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
การวิเคราะห
• เทคนิค/รูปแบบที่ทําใหเกิดความสําเร็จ
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
• ปจจัยสงผลใหเกิดความสําเร็จอยางยิ่ง
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
• ขอมูลที่มีการประชาสัมพันธ/เผยแพร/แหลงศึกษาดูงาน
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.
• ตัวอยางภาพกิจกรรม
- (อยางนอย 4 ภาพกิจกรรม) –
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา : สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด และ
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตามเกณฑทกี่ ําหนด
2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
1. วิธีการดําเนินงาน
 เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
……………………….....………………………………………………………......…………….
 ผลการประเมินคุณภาพ
5
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
……………………….....……………………………………………………………………........
ภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด รอยละ 100
2. ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2561 จําแนก
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
2.1 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จํานวน ........... รายโรง
Assessment Report : SAR) รอยละ 100 ภายในเวลาที่กําหนด และ แหง ไดรับการติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย  การรายงานขอมูล
มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม
หนวยงานตนสังกัด ปการศึกษา 2561 จํานวน..........แหง คิดเปนรอยละ........... ผูรายงาน………………………………
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100
ตําแหนง……………………………….
2.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่สง รายงาน
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
โทร……………………………………..
มีผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
ในเวลาที่กําหนด จํานวน.................. แหง คิดเปนรอยละ................
การศึกษา (องคการมหาชน) ระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ขึ้นไป
2.3 สถานศึกษาที่สงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self –
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
Assessment Report : SAR) ในเวลาที่กําหนดโดยมีการตรวจสอบจาก
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
หนวยงานตนสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ภาพรวม ระดับดีขึ้นไป จํานวน............แหง คิดเปนรอยละ..........
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด รอยละ 90 ขึ้นไป
และสามารถจําแนกผลการประเมินไดดังนี้
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
2.3.1 ระดับยอดเยี่ยม จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
Assessment Report : SAR) รอยละ 90 ขึ้นไป ภายในเวลา
2.3.2 ระดับดีเลิศ
จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
ที่กําหนด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.3.3 ระดับดี
จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป รอยละ 90 ขึ้นไป
2.3.4 ระดับปานกลาง จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.3.5 ระดับกําลังพัฒนา จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
มีผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ระดับดีขึ้นไป รอยละ 70 ขึ้นไป
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2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
2.4 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่เขารับ
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวน .......... แหง ไดรับการรับรองคุณภาพ
3
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานและมีผลการประเมินในภาพรวม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด รอยละ 80 ขึ้นไป
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับดีขึ้นไป จํานวน..............แหง คิด
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
เปนรอยละ................
Assessment Report : SAR) รอยละ 80 ขึ้นไป ภายในเวลา
3. ปญหา อุปสรรค
ที่กําหนด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
……………………….....………………………………………………......…………………….
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ขึ้นไป
……………………….....……………………………………………………………………........
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
………………....………………………………….......................……………………….……
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับดีขึ้นไป รอยละ 60
……………………….....…………………………………………………………....................
ขึ้นไป
หมายเหตุ 1. การคํานวณคารอยละในขอ 2.1 และ 2.2 ใหคิดจากฐานจํานวน
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดที่จดั การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
2. การคํานวณคารอยละในขอ 2.3 ใหคิดจากฐานจํานวนสถานศึกษาใน
2
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สังกัดที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและสงรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด รอยละ 70 ขึ้นไป
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ในระยะเวลาที่กาํ หนด
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
3. การคํานวณคารอยละในขอ 2.4 ใหคิดจากฐานจํานวนสถานศึกษาใน
Assessment Report : SAR) รอยละ 70 ขึ้นไป ภายในเวลา
สังกัดที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่กําหนด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
รอบสี่ทั้งหมด (กรณียังไมมีการประเมิน ไมตองกรอก)
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป รอยละ 70 ขึ้นไป
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
มีผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับดีขึ้นไป รอยละ 50
ขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
1
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด นอยกวารอยละ 70
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) นอยกวารอยละ 70 ภายในเวลา
ที่กําหนด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป นอยกวารอยละ 70
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
มีผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับดีขึ้นไป นอยกวา
รอยละ 50

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ติดตามและประเมินผลทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
1. วิธีการดําเนินงาน
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
……………………….....………………………………………………………………..........................
5
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
.................................…………………….....……………………………………………………………
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด รอยละ 100
2. ผลการดําเนินงาน
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
2.1 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
Assessment Report : SAR) รอยละ 100 ภายในเวลาที่กําหนด
จํานวน ...........แหง ไดรับการติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และ
และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100
โดยหนวยงานตนสังกัด ปการศึกษา 2561 จํานวน .......... แหง คิดเปนรอยละ.........
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผล
2.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่สง
การประเมิน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ขึ้นไป
ในเวลาที่กําหนด จํานวน .................. แหง คิดเปนรอยละ ................
2.3 สถานศึกษาที่สงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self –
Assessment Report : SAR) ในเวลาที่กําหนด โดยมีการตรวจสอบจากหนวยงาน
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
ตนสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม
4
ระดับดีขึ้นไป จํานวน....... แหง คิดเปนรอยละ.......... และสามารถจําแนก
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินไดดังนี้
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด รอยละ 100
2.3.1 ระดับยอดเยี่ยม จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
2.3.2 ระดับดีเลิศ
จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
Assessment Report : SAR) รอยละ 90 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด
2.3.3 ระดับดี
จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม
2.3.4 ระดับปานกลาง จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90 ขึ้นไป
2.3.5 ระดับกําลังพัฒนา จํานวน.......แหง
คิดเปนรอยละ...........
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผล
2.4 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่เขารับ
การประเมิน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวน .......... แหง ไดรับการรับรองคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 70 ขึ้นไป
ตามมาตรฐานและมีผลการประเมินในภาพรวม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับดีขึ้นไป จํานวน..............แหง
คิดเปนรอยละ.....................

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงใน
ระบบ
 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ปการศึกษา 2561 จําแนก
รายโรง


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน………….………………
ตําแหนง……………………………
โทร…………………………………..
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ติดตามและประเมินผลทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
3. ปญหา อุปสรรค
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
……………………….....…………………………………..............…………………………………
3
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
……………………….....……………………………………..............………………………………
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดรอยละ 100
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
………………....…………………………………………….............………………..............……
Assessment Report : SAR) รอยละ 80 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด ……………………….....……………………………………………………………………...............
และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในภาพรวม
หมายเหตุ 1. การคํานวณคารอยละในขอ 2.1 และ 2.2 ใหคิดจากฐานจํานวน
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ขึ้นไป
สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดที่จดั การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จํานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีผล
2. การคํานวณคารอยละในขอ 2.3 ใหคิดจากฐานจํานวนสถานศึกษาใน
การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
สังกัดที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสงรายงานการประเมิน
การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 60 ขึ้นไป
ตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลาที่กําหนด
3. การคํานวณคารอยละในขอ 2.4 ใหคิดจากฐานจํานวนสถานศึกษาใน
สังกัดที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เขารับการประเมินคุณภาพ
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
ภายนอกรอบสี่ทั้งหมด (กรณียังไมมีการประเมิน ไมตองกรอก)
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
2
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดรอยละ 100
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) รอยละ 80 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด
และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ขึ้นไป
3. จํานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีผล
การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 50 ขึ้นไป

เอกสาร หลักฐานอางอิง
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ติดตามและประเมินผลทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
 การติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตาม
1
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดรอยละ 100
2. จํานวนสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) นอยกวารอยละ 80 ภายในเวลาที่
กําหนดและมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป นอยกวารอยละ 80
3. จํานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีผล
การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดีขึ้นไป นอยกวารอยละ 50

เอกสาร หลักฐานอางอิง
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบความสามารถ 1. วิธีดําเนินการ (กระบวนการพัฒนา)
 พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา .............................................................................................................................................................
5
ปที่ 3 เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 ทั้ง 3 ดาน .............................................................................................................................................................
หรือ คะแนนเฉลี่ย รอยละของผลการทดสอบ
2. ปญหาอุปสรรค
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนชั้นประถมศึกษา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปที่ 3 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ …….......………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้ง 3 ดาน
คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบความสามารถ 3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษา
4
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ปที่ 3 เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 จํานวน
2 ดาน หรือ คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
(เนื่องจากขอมูลเชิงปริมาณจะบูรณาการใชขอมูลจากสํานักสวนกลาง ดังนั้น สพท. จะรายงาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
เฉพาะขอมูลเชิงคุณภาพเทานั้น)
รอยละระดับประเทศ จํานวน 2 ดาน
คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบความสามารถ
 พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษา
3
ปที่ 3 เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 จํานวน 1
ดาน หรือ คะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาปที่ผาน
มาทั้ง 3 ดาน แตนอยกวารอยละ 3 หรือ
คะแนนเฉลีย่ รอยละ ของผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 สูงกวาคะแนนเฉลีย่ รอยละระดับประเทศ
จํานวน 1 ดาน

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ผลการประเมินระดับชาติ (NT)
ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 จําแนกเปนรายโรง รายดาน
และระดับผลการประเมิน
 ปการศึกษา 2559
 ปการศึกษา 2560


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน………………………………….................
ตําแหนง…………………………………..
โทร………………………………………….
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ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบความสามารถ
 พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษา
2
ปที่ 3 เทาเดิม หรือ เพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 3
ไมครบทั้ง 3 ดาน
คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบความสามารถ
 พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษา
1
ปที่ 3 ลดลงทั้ง 3 ดาน

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

38

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดตามและประเมินผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6)
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
จํานวนผูเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 1. วิธีการดําเนินงาน
 เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมิน
……………………….....……………………………………………………………….................................................................…  กระบวนการดําเนินงานตามกิจกรรม
5
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานใน ……………………….....……………………………………………………………….................................................................… ที่ดําเนินการ
 รายงานการดําเนินงานตาม
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 2. ผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน
1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน............โรง
จํานวนผูเ รียนชั้นประถมศึกษา
 จํานวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่ผานเกณฑ
 ปที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมิน 2. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดทั้งหมด จํานวน.....................คน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
4
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานใน 3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร (ตารางที่ 3.3.4.1)
3.1 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จบหลักสูตรทั้งหมด จํานวน...............คน
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
3.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีขึ้นไป
จํานวนผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
 การรายงานขอมูล
จํานวน................คน คิดเปนรอยละ..............................
 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมิน
ผูรายงาน……………………………………….
ตารางที่ 3.3.4.1 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผูเรียน
3
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานใน
ตําแหนง………………………………………..
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จบหลักสูตร ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสถานศึกษา
จํานวน
จํานวน ผลการประเมินคุณลักษณะ จํานวนผูเรียน ชั้น ป.6 โทร………………………………………………
จํานวนผูเ รียนชั้นประถมศึกษา
อันพึงประสงค
ที่มีผลประเมิน
ผูเรียน
ผูเรียน
 ปที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมิน ที่ โรงเรียน
คุณลักษณะฯ ระดับดี
ชั้น ป.6
ชั้น ป.6
ผาน ระดับ ระดับ
2
คุณลักษณะพึงประสงค ผานในระดับ
ขึ้นไป
ทั้งหมด จบหลักสูตร
ดี
ดีเยี่ยม
ดีขึ้นไป ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
1
จํานวนผูเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2
 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมิน
3
1
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานใน
จัดทําเปน เอกสารแนบ (Excel)
ระดับดีขึ้นไป นอยกวารอยละ 60
รวม
รอยละ
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ระดับ
คุณภาพ

4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คําอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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ระดับ
คุณภาพ

5


4


3


2


1

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. วิธีการดําเนินงาน
……………………….....……………………………………………………………….................................................................
……………………….....………………………………………………………………...............................................................
……………………….....………………………………………………………………...............................................................
2. ผลการดําเนินงาน
จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบ 1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน............โรง
2. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดทั้งหมด จํานวน.....................คน
หลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต 3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
3.1 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบหลักสูตรทั้งหมด จํานวน...............คน
รอยละ 80 ขึ้นไป
3.2 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป จํานวน................คน คิดเปนรอยละ..............................
จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบ
ตารางที่ 3.3.4.2 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผูเรียน
หลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบหลักสูตร ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสถานศึกษา
รอยละ 70 ขึ้นไป
ผลการประเมินคุณลักษณะ
จํานวนผูเรียน
จํานวน
จํานวนผูเรียน
อันพึงประสงค
ชั้น ม.3 ที่มี
ผูเรียน
จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบ
ที่ โรงเรียน
ชั้น ม.3
ผลประเมิน
ผาน ระดับดี ระดับดี
ชั้น ม.3
หลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
จบหลักสูตร
คุณลักษณะฯ
เยี่ยม
ทั้งหมด
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
1
2
จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบ
3
หลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
จัดทําเปน เอกสารแนบ (Excel)
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป
รวม
นอยกวารอยละ 60
รอยละ
จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต
รอยละ 90 ขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 กระบวนการดําเนินงานตาม


กิจกรรมที่ดําเนินการ
 รายงานการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุน
 จํานวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผาน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร (ตารางที่
3.3.4.2)

การรายงานขอมูล
ผูรายงาน…………………..…………
ตําแหนง………………………………
โทร……..………………………………
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ระดับ
คุณภาพ

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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ระดับ
คุณภาพ

4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
คําอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา


5

จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป


4

จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป


3

จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป


2

จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป


1

จํานวนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ผานในระดับดีขึ้นไป
นอยกวารอยละ 60

1. วิธีการดําเนินงาน
……………………….....……………………………………………………………….................................................................
……………………….....………………………………………………………………...............................................................
……………………….....………………………………………………………………...............................................................
2. ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จํานวน............โรง
2. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดทั้งหมด จํานวน.....................คน
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
3.1 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่จบหลักสูตรทั้งหมด จํานวน...............คน
3.2 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป จํานวน................คน คิดเปนรอยละ..............................
ตารางที่ 3.3.4.3 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่จบหลักสูตร ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณลักษณะ
จํานวนผูเรียน
จํานวน
จํานวนผูเรียน
อันพึงประสงค
ชั้น ม.6 ที่มี
ผูเรียน
ที่ โรงเรียน
ชั้น ม.6
ผลประเมิน
ผาน ระดับดี ระดับดี
ชั้น ม.6
จบหลักสูตร
คุณลักษณะฯ
เยี่ยม
ทั้งหมด
ระดับดีขึ้นไป
1
2
3
จัดทําเปน เอกสารแนบ (Excel)
รวม
รอยละ

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 กระบวนการดําเนินงานตาม


กิจกรรมที่ดําเนินการ
 รายงานการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน
 จํานวนนักเรียนชั้น
ม.6 ที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร (ตารางที่ 3.3.4.3)

การรายงานขอมูล
ผูรายงาน………………………………….
ตําแหนง…………………………………..
โทร………………………………………….
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ระดับ
คุณภาพ

4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
คําอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรูทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความตองการพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
ระดับ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
คําอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จํานวนเด็กพิการเรียนรวม ผานเกณฑ 1. วิธีการดําเนินงาน
 เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
การดูแลชวยเหลือ และสงเสริมเด็กพิการเรียนรวมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ..................
 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
5
เฉพาะบุคคล ( Individualized
……………………………………………………......….........................…................................................……….........…
สนับสนุน ชวยเหลือ
2. ผลการดําเนินงาน
Education Program : IEP) ตั้งแต
 ผลการประเมินตามแผนการจัด
ตารางที่ 3.4.4.1 แสดงจํานวนและรอยละของเด็กพิการเรียนรวมที่ไดรับการดูแล ชวยเหลือ และสงเสริมให การศึกษาเฉพาะบุคคล
รอยละ 80 ขึ้นไป
ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามประเภทความพิการ และผานเกณฑการประเมินตามแผน
( Individualized Education
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP)
Program : IEP) รายบุคคล
เด็
ก
พิ
ก
ารเรี
ย
นรวมที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
การดู
แ
ลช
ว
ยเหลื
อ
และส
ง
เสริ
ม
ให
ไ
ด
ร
บ
ั
จํานวนเด็กพิการเรียนรวม ผานเกณฑ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามประเภทความพิการ และผาน  การรายงานขอมูล
 การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เกณฑการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
4
เฉพาะบุคคล ( Individualized
ผูรายงาน…………………………………….
( Individualized Education Program : IEP)
ประเภทความพิการ
Education Program : IEP) ตั้งแต
ตําแหนง………………………………….
นักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
จํานวน
จัดทําแผน IEP
รอยละ 70 ขึน้ ไป
โทร…………………………………………
ตามแผน
ทั้งหมด
21

21

21

21

21


3

จํานวนเด็กพิการเรียนรวม ผานเกณฑ
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ( Individualized
Education Program : IEP) ตั้งแต
รอยละ 60 ขึ้นไป
21

1. บกพรองทางการเห็น
2. บกพรองทางการไดยิน
3. บกพรองทางสติปญญา
4. บกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
5. บกพรองทางการเรียนรู
6. บกพรองทางการพูดและภาษา
7. บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้ําซอน
รวม

(คน)

(คน)

จํานวน

รอยละ
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ระดับ
คุณภาพ

2


1

4.1 เด็กพิการเรียนรวม
คําอธิบายระดับคุณภาพ
จํานวนเด็กพิการเรียนรวม ผานเกณฑ
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ( Individualized
Education Program : IEP) ตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป
21

จํานวนเด็กพิการเรียนรวม ผานเกณฑ
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ( Individualized
Education Program : IEP) นอยกวา
รอยละ 50
21

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

3. ปญหา อุปสรรค
.....................................…….....………………………………………………......…………............................……………
………………………………………………………………………………………………………………………............................
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
......................................................…………………….......................……………………….……..........................
…………………….....….....……………………………….............………………………….....................................................

เอกสาร หลักฐานอางอิง

46

4.2 เด็กดอยโอกาส

ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 จํานวนเด็กดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือ
5
และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
 จํานวนเด็กดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือ
4
และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
 จํานวนเด็กดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือ
3
และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
 จํานวนเด็กดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือ
2
และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
 จํานวนเด็กดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือ
1
และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ นอยกวารอยละ 50

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. วิธีการดําเนินงาน
การดูแลชวยเหลือ และสงเสริมเด็กดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ.....................
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
2. ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 3.4.4.2 แสดงจํานวนและรอยของเด็กดอยโอกาสที่ไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมให
ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามประเภทความดอยโอกาส
ประเภท
1. เด็กที่ถูกบังคับใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
2. เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกําพราเด็ก
4. เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
5. เด็กเรรอน
6. เด็กที่ไดรับผลจากโรคเอดสฯ
7. เด็กในชนกลุมนอย
8. เด็กที่ถูกทํารายทารุณ
9. เด็กยากจน(มากเปนพิเศษ)
10. เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

เด็กดอยโอกาส
จํานวนทั้งหมด
ไดรับการดูแลชวยเหลือ
(คน)
จํานวน
รอยละ

รวม

3. ปญหา อุปสรรค
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 ขอมูลการคัดกรองของ
โรงเรียน (เด็กยากจนและ
ดอยโอกาส)
 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุน ชวยเหลือ


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน………………………………….
ตําแหนง…………………..………………
โทร………….………………………………
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ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คําอธิบายระดับคุณภาพ
จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับ
การดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป
จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับ
การดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต
รอยละ 70 ขึน้ ไป
จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับ
การดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต
รอยละ 60 ขึน้ ไป
จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับ
การดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป
จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับ
การดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ นอยกวา
รอยละ 50

1. วิธีการดําเนินงาน
การดูแลชวยเหลือ และสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
...........................………………….………………………………….............…………..................................….........…
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................
2. ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 3.4.4.3 แสดงจํานวน และรอยละของเด็กที่มี ความสามารถพิเศษ (ผลรวมของนั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) และไดรับการดูแลชวยเหลือ
และเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามประเภทของความสามารถพิเศษ
ประเภท
1. ดานผูนํา
2. ดานนักคิด
3. ดานสรางสรรค
4. ดานนักวิชาการ
5. ดานนักคณิตศาสตร
6. ดานนักวิทยาศาสตร
7. ดานนักภาษา
8. ดานนักกีฬา
9. ดานนักดนตรี
10. ดานนักศิลปน
รวม

จํานวนทั้งหมด
(คน)

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ไดรับการดูแลชวยเหลือใหไดรับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ
จํานวน (คน)
รอยละ

3. ปญหา อุปสรรค
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…

เอกสาร หลักฐานอางอิง
เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
 รายงานผลการคัดกรองเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ
 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุน ชวยเหลือ


การรายงานขอมูล
ผูรายงาน…………..............………………………
ตําแหนง…………………………………
โทร……..…………………………………
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง ในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
เปนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยตองเปนรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเปนรางวัลในปการศึกษา
ปจจุบนั
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
จํานวนผลงานเชิงประจักษของขาราชการครู 1. วิธีดําเนินงาน
 เอกสารที่ตองนําสงในระบบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
 รายงานสรุปรางวัลทีไ่ ดรับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
ราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพืน้ ที่
 สําเนาประกาศรางวัล/
2.
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
การศึกษาและสถานศึกษา เปนผลงานที่
โลรางวัลที่ไดรับ (แนบไฟล)
ตารางที่ 3.5.1 แสดงจํานวนผลงานเชิงประจักษ ซึ่งเปนรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยเปนรางวัลใน
ไดรับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป มากกวา
ระดับชาติที่ ก.ค.ศ. รับรองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือรางวัลเทียบเคียง ใน
 การรับรองการรายงานขอมูล
10 รางวัลขึ้นไป
ปการศึกษา 2561 จําแนกตามประเภทบุคลากร และสังกัด
ผูรายงาน……………………………..……
จํานวนรางวัล
จํานวนผลงานเชิงประจักษของขาราชการครู
ตําแหนง…………………………….......…
จํานวน
ก.ค.ศ.รับรองตาม
 และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ประเภท
เทียบเคียง
โทร………………………………..……….…
สังกัด
บุคลากร
หลักเกณฑ และ
บุ
ค
ลากร
ตามที่ ก.ค.ศ.
รวม
4
ราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพืน้ ที่
ทั้งหมด (คน) วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กํ
า
หนด
ชื่อผูรับรอง………………………….………
การศึกษาและสถานศึกษา เปนผลงานที่
กําหนด
ตําแหนง………………………………….….
ไดรับรางวัลในระดับชาติขนึ้ ไป 8-10
สพท.
(ผูรับรองรายงานตามนิยามในคําชีแ้ จง)
ขาราชการครู
สถานศึกษา
รางวัล
บุคลากร
สพท.
จํานวนผลงานเชิงประจักษของขาราชการครู
ทางการศึกษา สถานศึกษา
 และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
สพท.
พนักงาน
3
ราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพืน้ ที่
สถานศึกษา
ราชการ
การศึกษาและสถานศึกษา เปนผลงานที่
สพท.
ลูกจาง
ไดรับรางวัลในระดับชาติขนึ้ ไป 5-7 รางวัล
สถานศึกษา
จํานวนผลงานเชิงประจักษของขาราชการครู
รวม
 และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
2
ราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและสถานศึกษา เปนผลงานที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติขนึ้ ไป 2-4 รางวัล
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง ในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
เปนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยตองเปนรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเปนรางวัลในปการศึกษา
ปจจุบนั
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
จํานวนผลงานเชิงประจักษของขาราชการครู 3. ปญหาอุปสรรค
 และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
ราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพืน้ ที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การศึกษาและสถานศึกษา เปนผลงานที่
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ไดรับรางวัลในระดับชาติขนึ้ ไป นอยกวา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 รางวัล
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม /หนวย
ระดับ
คําอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
คุณภาพ
จํานวนผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
1. วิธีการดําเนินงาน
 เอกสารที่ ต อ งนํ า ส ง ใน
 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต
..................................................................................................................................................................................... ระบบ
5
.....................................................................................................................................................................................  รายงานผล
รอยละ 90 ขึ้นไป
2. ผลการดําเนินงาน
ความพึงพอใจของ
จํานวนผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ตารางที่ 3.6.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสียตอการบริหารและการจัด ผูรับบริการ และ
 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต
การศึกษา และการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูมีสวนไดสวนเสีย
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามที่มี
4
การบริหารและ
รอยละ 80 ขึ้นไป
จํานวนผูตอบ
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
การจัดการศึกษาของ
 การรายงานขอมูล
แบบสอบถาม
สํานักงานเขตพื้นที่
น
อ
ย
ปาน
มาก
จํ
า
นวน
คิ
ด
เป
น
(คน)
จํานวนผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
นอย
มาก
ผูรายงาน………………………….
การศึกษา
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(คน)
รอยละ
 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต
ตําแหนง…………………..……..
1. ดานวิชาการ
3
รอยละ 70 ขึ้นไป
โทร…………………………………
2. ดานบริหารงานบุคคล

2

จํานวนผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต
รอยละ 60 ขึ้นไป


1

จํานวนผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
นอยกวา รอยละ 60

3. ดานงบประมาณ
4. ดานบริหารทั่วไป
รวม
คิดเปนรอยละ

3. ปญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหตุ: 1. ผูรับบริการ และผูม สี วนไดสวนเสีย หมายถึง ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น.
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มาติดตอ ประสานงาน และใชบริการ
2. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ตองไมนอยกวาดานละ 100 คน
3. กรุณาสรุปการตอบแบบสอบถามแยกเปนรายดาน
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
⃝ ผูบริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผูสอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝ อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานวิชาการ
ขอ

รายการ

1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สถานศึกษา
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถิ่นสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และ
ตามความตองการของสถานศึกษา
3 การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
4 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ
ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุมสาระ
6 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลทีห่ ลากหลาย และ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
7 การสงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
10 การสงเสริม สนับสนุนใหบุคคล องคกร หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและเปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย

ระดับความพึงพอใจ
นอย
ปาน
มาก
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ขอเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
⃝ ผูบริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผูสอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝ อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานงบประมาณ

ขอ

รายการ

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
2 การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ ําหนด และ
สอดคลองกับนโยบาย
3 การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน
4 การสรางความรู ความเขาใจ ดานการวางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคลที่
เกี่ยวของ
5 การนิเทศ กํากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษา
6 การใหคําปรึกษาชวยเหลือแนะนําการปฏิบัตงิ านดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
7 การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแก
สถานศึกษา
8 การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
9 จัดทําเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานทางดานงบประมาณประจําปอยางเปน
ระบบ
10 การประเมินความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี และพัสดุของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และสถานศึกษา

ระดับความพึงพอใจ
นอย
ปาน
มาก
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ขอเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
⃝ ผูบริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผูสอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝ อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานการบริหารงานบุคคล
ขอ

รายการ

1

การจัดทําขอมูลสารสนเทศอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา
การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ อดคลองกับ
นโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา
การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได
การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุมเปาหมายอยางทัว่ ถึง
การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย

2
3
4
5

ระดับความพึงพอใจ
นอย
ปาน
มาก
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ขอเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
⃝ ผูบริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผูสอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝ อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานการบริหารทั่วไป
ขอ
1

รายการ

จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเชือ่ มโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
และสวนกลางอยางเปนระบบ ใชงายสะดวกและรวดเร็ว
2 การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตอสถานศึกษาและสาธารณะ
อยางตอเนื่อง
3 ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง
4 การจัดทําแผนผังอาคารสถานที่ และปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน
5 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปน
ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน และ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
7 การวางระบบควบคุมภายในทีส่ อดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามภารกิจ
ของหนวยงาน
8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง
สอดคลองกับระเบียบที่กําหนดและความตองการจําเปน
9 การรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
สวนเกี่ยวของ
10 การประสาน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน
องคการภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นอย
ที่สุด

นอย

ปาน
มาก
มาก
กลาง
ที่สุด

ขอเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก

การคิดคาน้ําหนัก

1. การสรุปชวงคะแนนและการแปลระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่
1

2

3

ตัวบงชี้

คาน้ําหนัก

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

10.00
2.50
1.50
2.50
1.00
2.00
1.50
3.00
3.00
5.00
(สพป.) 4.00
(สพม.) 2.50
(สพป.) 2.00
(สพม.) 3.00
3.00
4.00
14.00
10.00
(สพป.) 21.00
(สพม.) 20.50
(สพป.) 45.00
(สพม.) 44.50

3
4

รวมมาตรฐานที่ 1
รวมมาตรฐานที่ 2

5
6
1-3
1-5

รวมมาตรฐานที่ 3

1-6

รวม 3 มาตรฐาน

14

ปรับปรุง
10.00 – 18.00
2.50 – 4.50
1.50 – 2.70
2.50 – 4.50
1.00 – 1.80
2.00 – 3.60
1.50 – 2.70
3.00 – 5.40
3.00 – 5.40
5.00 – 9.00
4.00 – 7.20
2.50 – 4.50
2.00 – 3.60
3.00 – 5.40
3.00 – 5.40
4.00 – 7.20
14.00 – 25.20
10.00 – 18.00
21.00 – 37.80
20.50 – 36.90
45.00 – 81.00
44.50 – 80.10

พอใช
18.01 – 26.00
4.51 – 6.50
2.71 – 3.90
4.51 – 6.50
1.81 - 2.60
3.61 – 5.20
2.71 – 3.90
5.41 – 7.80
5.41 – 7.80
9.01 – 13.00
7.21 – 10.40
4.51 – 6.50
3.61 – 5.20
5.41 – 7.80
5.41 – 7.80
7.21 – 10.40
25.21 – 36.40
18.01 – 26.00
37.81 – 54.60
36.91 – 53.30
81.01 – 117.00
80.11 – 115.70

ชวงคะแนนแปลคุณภาพ
ดี
ดีมาก
26.01 – 34.00
34.01 – 42.00
6.51 – 8.50
8.51 – 10.50
3.91 – 5.10
5.11 – 6.30
6.51 – 8.50
8.51 – 10.50
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
5.21 – 6.80
6.81 – 8.40
3.91 – 5.10
5.11 – 6.30
7.81 – 10.20
10.21 – 12.60
7.81 – 10.20
10.21 – 12.60
13.01 – 17.00
17.01 – 21.00
10.41 – 13.60
13.61 – 16.80
6.51 – 8.50
8.51 – 10.50
5.21 – 6.80
6.81 – 8.40
7.81 – 10.20
10.21 – 12.60
7.81 – 10.20
10.21 – 12.60
10.41 – 13.60
13.61 – 16.80
36.41 – 47.60
47.61 – 58.80
26.01 – 34.00
34.01 – 42.00
54.61 – 71.40
71.41 – 88.20
53.31 – 69.70
69.71 – 86.10
117.01 – 153.00
153.01 – 189.00
115.71 – 151.30
151.31 – 186.90

ดีเยี่ยม
42.01 - 50.00
10.51 – 12.50
6.31 – 7.50
10.51 – 12.50
4.21 – 5.00
8.41 – 10.00
6.31 – 7.50
12.61 - 15.00
12.61 - 15.00
21.01 - 25.00
16.81 - 20.00
10.51 – 12.50
8.41 – 10.00
12.61 - 15.00
12.61 - 15.00
16.81 - 20.00
58.81 – 70.00
42.01 – 50.00
88.21 – 105.00
86.11 – 102.50
189.01 – 225.00
186.91 – 225.50

2. ระดับคุณภาพ (เกณฑ) ในป 2562 กําหนดไว 5 ระดับ คือ
ระดับ 5
หมายถึง
ดีเยี่ยม
ระดับ 4
หมายถึง
ดีมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ดี
ระดับ 2
หมายถึง
พอใช
ระดับ 1
หมายถึง
ปรับปรุง
3. แบบติดตามและประเมินผล :
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและจั ด การศึ กษาตามมาตรฐานสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในป นี้ เพื่ อ เป น
การลดภาระงาน ลดความซ้ําซอน สพฐ. จึงไดบูรณาการการติดตามและประเมินผล โดยการวิเคราะหความสอดคลอง และบูรณาการรวมกันใน สพฐ. ใหรายงานขอมูล
เพียงที่เดียว สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจํานวน 3 มาตรฐาน
14 ตัวบงชี้ โดยประเด็นการพิจารณาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 56 ประเด็นการพิจารณา แต สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีจํานวน 20 ประเด็น
การพิจารณา ประกอบดวย
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี มีจํานวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 4 ประเด็นการพิจารณา)
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 4 ประเด็น
การพิจารณา)
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 9 ประเด็นการพิจารณา)
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 4 ประเด็นการพิจารณา)
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 4 ประเด็นการพิจารณา)
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 7 ประเด็นการพิจารณา)
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีจํานวน 1 ประเด็น
การพิจารณา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 7 ประเด็นการพิจารณา)
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรูทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ มีจาํ นวน 2 ประเด็นการพิจารณา (เดิม 6 ประเด็นการพิจารณา)
ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ
ตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ มีจํานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ : จะมีการประเมินผลในไตรมาสที่ 3 จํานวน 3 ประเด็นการพิจารณา คือ
1) มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูนําของผูบริหารในการนําองคการไปสูเปาหมาย
2) มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 5 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3) มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได

