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ส่วนที่ 2
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

85

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 1. การแสดงถึงภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การที่ยดึ หลักธรรมาภิบาล โดยการ
 และวิธีการทางานของผู้บริหารองค์กรมี กาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ วิธีการทางานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุ
5
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง วัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น
การดาเนินงาน ...................................................................................................................
รูปธรรมสามารถสร้างศรัทธาให้กบั
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
องค์กรและเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร
ปัญหา อุปสรรค..................................................................................................................
หรือองค์กรอื่นได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ...............................................................................................
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
 และวิธีการทางานของผู้บริหารองค์กรมี 2. แนวทางการบริหารจัดการและการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การ
4
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง เพื่อให้องค์การมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลสอดคล้องกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น
การดาเนินงาน ...................................................................................................................
รูปธรรมและสามารถสร้างศรัทธาให้กับ
ผลการดาเนินงาน ..............................................................................................................
องค์กรได้
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ...............................................................................................
 และวิธีการทางานของผู้บริหารองค์กรมี
3
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง
3. แนวทางการบริหารจัดการและการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อให้องค์การมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
 และวิธีการทางานของผู้บริหารองค์กรมี ธรรมาภิบาลสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
การดาเนินงาน ...................................................................................................................
2
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง
ผลการดาเนินงาน ..............................................................................................................
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................
 และวิธีการทางานของผู้บริหารองค์กร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ...............................................................................................
1 ขาดความชัดเจนและไม่สะท้อน
สภาพจริง

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
 เอกสารที่แสดงถึงการดาเนินงานตาม
ประเด็นการพิจารณาที่ 1
 มาตรการ แนวปฏิบัติในการทางานเพื่อให้
การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 ตัวอย่างผลงาน หรือ ชิ้นงาน ที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประสบความสาเร็จ
 การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน……………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………..
โทร………………………………………………
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

4. ผลจากการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการจนเป็นแบบอย่างได้ (ระบุ
ผลงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
หมายเหตุ : - เป็นแบบอย่าง หมายถึง ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางานของผู้บริหารและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาที่ประสบความสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์ได้ (หากมีรางวัลรับรอง โปรดระบุ)
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
การจัดทาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน 1. มีการจัดทาและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
 การบริหารและการจัดการศึกษา ของ
คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง
5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ดังนี้
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน ทันสมัย
1.1 ด้านวิชาการ
และมีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
การดาเนินงาน ................................................................................................................
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ผลการดาเนินงาน ...........................................................................................................
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้
ปัญหา อุปสรรค ..............................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................................................
การจัดทาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
 การบริหารและการจัดการศึกษา ของ
1.2 ด้านงบประมาณ
4
การดาเนินงาน ................................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุม
ผลการดาเนินงาน ...........................................................................................................
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน ทันสมัย
ปัญหา อุปสรรค ..............................................................................................................
และมีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................................................
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน ................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน ...........................................................................................................
การจัดทาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
ปัญหา อุปสรรค ..............................................................................................................
 การบริหารและการจัดการศึกษา ของ
3
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุม
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน และมีการ
การดาเนินงาน ................................................................................................................
นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน ...........................................................................................................
คุณภาพการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ..............................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ตัวอย่างข้อมูลการจัดทาเป็นสารสนเทศ
(ครบ 4 ด้าน)


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน……………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………..
โทร………………………………………………
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ระดับ
คุณภาพ

2



1

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การจัดทาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน และ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้

2. วิธกี ารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้พร้อมใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................

3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อมูลกลาง
การจัดทาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน เพื่อใช้ในการจัดทาตามภารกิจ 4 ด้าน
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
การบริหารและการจัดการศึกษา ของ
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ครอบคลุม
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
ภารกิจ 4 ด้าน และขาดความชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
การจัดทาแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ 1. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
 การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ การศึกษาทีม่ ีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย (ทุกระดับ
5
ปัญหาขององค์กร เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ
หมายถึง ระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร และสามารถนาไปสู่ ขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
การปฏิบัติได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน .........................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................................
การจัดทาแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
 การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา อุปสรรค .......................................................................................................
4
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................................
ปัญหาขององค์กร เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ
สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร และสามารถนาไปสู่
2. การนาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
การจัดทาแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ การศึกษาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของ
 การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
การดาเนินงาน .........................................................................................................
ปัญหาขององค์กร เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................................
สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร และสามารถนาไปสู่
ปัญหา อุปสรรค .......................................................................................................
การปฏิบัติได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................................
การจัดทาแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
 การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
2
ปัญหาขององค์กร เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ
และสะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร
การจัดทาแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
 การจัดการศึกษายังไม่ชัดเจน และไม่เชื่อมโยงกับ
1 นโยบาย ไม่สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการ
ใช้แผนฯ เป็นเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษา โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน……………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………..
โทร………………………………………………


หมายเหตุ : การใช้แผน หมายถึง การนาแผนไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างน้อย 1 แผน เช่น แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 36 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ)
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
1. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาใช้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
 รายงานผลการสร้าง หรือ
5
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
1.1 ด้านวิชาการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
รูปแบบในการบริหารและการจัด
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
อย่างน้อย 1 ด้าน
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
การศึกษา
ข้
อ
เสนอแนะเพื
อ
่
การพั
ฒ
นา.................................................................................................
มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
 ตัวอย่างนวัตกรรมของสานักงาน
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
1.2 ด้านงบประมาณ
เขตพื้นที่การศึกษา (อย่างน้อย 1
4
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
ชิ้นงาน)
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน
 ตัวอย่างนวัตกรรมของสถานศึกษา
ปั
ญ
หา
อุ
ป
สรรค
..................................................................................................................
(อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน)
มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
3
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
 การรายงานข้อมูล
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
ผู้รายงาน……………………………………….
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 3 ด้าน
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
ตาแหน่ง………………………………………..
มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
โทร………………………………………………
 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
2
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 2 ด้าน
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
 มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
1 เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
การจัดการศึกษา ที่ครอบคลุมภารกิจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
น้อยกว่า 2 ด้าน
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มกี ารสร้างหรือนามาประยุกต์ใช้ (ยกตัวอย่าง)
1) ชื่อนวัตกรรม................................................................................................................
2) ชื่อนวัตกรรม................................................................................................................
ฯลฯ
2. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านวิชาการ
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
2.2 ด้านงบประมาณ
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
2.4 ด้านการบริหารทั่วไป
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

2.5 สถานศึกษามีนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่มกี ารสร้างหรือนามา
ประยุกต์ใช้ (ยกตัวอย่าง)
1) ชื่อนวัตกรรม.......................................................................................................................................
2) ชื่อนวัตกรรม.......................................................................................................................................
ฯลฯ
3. สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด ................. แห่ง นานวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัด
การศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการตามภาระงาน 4 ด้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง) จานวน …………….แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ …………… ดังนี้ (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาระงานในแต่ละด้านสามารถนับสถานศึกษาซ้าได้)
- ด้านวิชาการ จานวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ....................
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านวิชาการ………………..……และการนาไปใช้ประโยชน์........................................................
.............................................................................................................................................................................
- ด้านงบประมาณ จานวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ....................
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านงบประมาณ………………และการนาไปใช้ประโยชน์...........................................................
.............................................................................................................................................................................
- ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ....................
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการบริหารงานบุคคล………และการนาไปใช้ประโยชน์....................................................
.............................................................................................................................................................................
- ด้านการบริหารทั่วไป จานวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ....................
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการบริหารทั่วไป……………และการนาไปใช้ประโยชน์......................................................
.............................................................................................................................................................................

หมายเหตุ :
- นวัตกรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ ผลผลิต หรือประสิทธิผลของส่วนราชการ แล้วนามาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่
- นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ ผลผลิต หรือประสิทธิผลของส่วนราชการ แล้วนามาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง
จากของเดิมที่มีอยู่ จนมีผลการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้
- เทคโนโลยี หมายถึง ความเจริญด้านต่างๆ ผลจากการประดิษฐ์คิดค้น การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เช่น ประหยัดเวลา
ประหยัดแรงงาน เป็นต้น การนาเอานวัตกรรมมาใช้จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย
- รูปแบบในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา หมายถึง การดาเนินงานของกลุ่มบุคคลในการร่วมมือกันพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพ โดยมีการดาเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การ
วัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภณ
ั ฑ์ การสรรหาบุคคลมาทาการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย และอื่น ๆ โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีการบริหารตามภารกิจงาน 4 ด้าน
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายใน 1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกของสานักงานเขตพื้นที่
 และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษา
5
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุม
การดาเนินงาน ....................................................................................................................
งานตามภารกิจและกลุม่ เป้าหมายได้อย่าง ผลการดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1.1.5.1 แสดงช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายใน การศึกษา จาแนกตามช่องทางการสื่อสารและกลุม่ เป้าหมาย
 และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในสานักงานเขตพื้นที่
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
4
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุม
ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร
กลุ่มเป้าหมาย
งานตามภารกิจและกลุม่ เป้าหมาย
1. ……………………
1. ……………………
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายใน
2. ……………………
2. ……………………
 และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
3
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุม
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................
งานตามภารกิจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................................
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายใน
 และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผลสาเร็จจากการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทมี่ ีประสิทธิภาพ
2
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง
...............................................................................................................................................
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายใน ...............................................................................................................................................
 และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ
1
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมงานตามภารกิจ หมายถึง กระบวนการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกทีค่ รอบคลุมงานตามภารกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารทั่วไป
มีประสิทธิภาพ หมายถึง การสื่อสารที่ทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน รวดเร็ว ทันเวลา ทัน
เหตุการณ์ ทั่วถึงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นผลมาจาก
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน……………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………..
โทร………………………………………………
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
1. กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงานรอบปีที่ผ่านมา
 ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนาไป
การดาเนินงาน ...................................................................................................................
5
เผยแพร่ได้ และนาผลการดาเนินงานมาใช้
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................
อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................
มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
 ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนาไป
2. การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างมี
4
เผยแพร่ได้ และนาผลการดาเนินงานมาใช้ ประสิทธิภาพ (โปรดระบุตัวอย่างการนาผลการดาเนินงานการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน พร้อมอธิบาย
โครงการ/กิจกรรม ที่นามาพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
การดาเนินงาน ...................................................................................................................
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน ...............................................................................................................
มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................
 ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนาไป
3
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................
เผยแพร่ได้
มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจนและ
 ครอบคลุมทุกประเด็น
2
รายงานผลการดาเนินงานไม่ชัดเจน ไม่
 ครอบคลุมตามภารกิจ หรือไม่มีรายงานผล
การดาเนินงาน
1

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระบุหน้า ..........)
 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
 รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน……………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………..
โทร………………………………………………


หมายเหตุ :
- ประสิทธิภาพ หมายถึง การนารายงานผลการดาเนินงานมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
- รายงานผลการดาเนินงาน หมายถึง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ และนโยบาย หรือ
ด้านอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
และนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้น 1. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา การจัดการความรู้
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ (Knowledge Management : KM) ของบุคลากรในสานักงาน
 โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับส่งเสริมให้
5
นาไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตาม
เขตพื้นที่การศึกษา
เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge
เป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้ และ
การดาเนินงาน ................................................................................... Management : KM) และการสร้างชุมชน
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการความรู้
ผลการดาเนินงาน .............................................................................. การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
(Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้างชุมชนการ
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................. Learning Community : PLC)
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................  รายงานผลการส่งเสริมให้เกิด
ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มงานและภายในองค์กรสอดคล้องกับ
การจัดการความรู้ (Knowledge
ภารกิจสามารถนาไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
2. การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Management : KM) และการสร้างชุมชน
สามารถเป็นแบบอย่างได้หรือมีนวัตกรรม และ
(Professional Learning Community : PLC)
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
ระดับกลุ่ม
Learning Community : PLC)
บุคลากรได้เรียนรู้ ครอบคลุมงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน ...................................................................................  ร่องรอยที่แสดงถึงการนากระบวนการ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และ
ผลการดาเนินงาน .............................................................................. วิจัยหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนา
4) มีการนากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................
เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...............................................................  การรายงานข้อมูล
และสามารถเป็นแบบอย่างได้
ระดับองค์การ
ผู้รายงาน……………………………………….
การดาเนินงาน ................................................................................... ตาแหน่ง………………………………………..
1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้น
 ในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ
ผลการดาเนินงาน .............................................................................. โทร………………………………………………
4
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................
นาไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...............................................................
เป้าหมาย และ
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการความรู้ ระหว่างระดับองค์การ
การดาเนินงาน ...................................................................................
(Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้างชุมชนการ
ผลการดาเนินงาน ..............................................................................
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................
ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มงานสอดคล้องกับภารกิจสามารถ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...............................................................
นาไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง และ
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ระดับ
คุณภาพ


3


2

คาอธิบายระดับคุณภาพ
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้
เรียนรู้ สอดคล้องและครอบคลุมงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และ
4) มีการนากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ
นาไปสู่การปฎิบตั ิอย่างเป็นระบบ และ
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community :PLC) ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มงานสอดคล้อง
กับภารกิจสามารถนาไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบ และ
3) การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้ ครอบคลุมงานตามภารกิจ และ
4) มีการนากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ
1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ
นาไปสู่การปฎิบัติได้ และ
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)
ในระดับกลุ่มมีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจ และ
3) การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้ ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมงาน
ตามภารกิจ และ
4) การนากระบวนการวิจยั หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาตนเองได้ชัดเจน

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทา KM/PLC
..............................................................................................................
..............................................................................................................
4. การนาผลจากการทา KM/ PLC ไปใช้ในการพัฒนา
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5. การนากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนา
..............................................................................................................
..............................................................................................................
หมายเหตุ : กระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนา หมายถึง
กระบวนการคิด กระบวนการทางานที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้คาตอบ
ข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล และนาข้อสรุปที่ได้มาพัฒนางาน ให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ ้องการ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงงานวิจัย

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษา ค้นหาความรู้ไม่ชัดเจนหรือนาไปสู่การปฎิบัตไิ ด้ยาก
และ
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community :PLC) ในระดับกลุ่มไม่ชัดเจน และ
3) การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้ ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษายังไม่ครอบคลุม
งานตามภารกิจ และ
4) การนากระบวนการวิจยั หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาตนเองได้ไม่ชัดเจน

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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98
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ 1. การส่งเสริม สนับสนุน การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ทางานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนเป็นระบบและ
ขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
 แนวทางการกระจายอานาจฯ ไปยัง
5
นาผลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
สถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฎิบัติในการ
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ (ตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่
 รายงานผลการมีส่วนร่วมในการจัด
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
การศึกษา)
การศึกษา
บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
1.1 การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
การดาเนินงาน .................................................................................
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและ
ผลการดาเนินงาน ............................................................................
ง่ายต่อการนาไปสู่การปฎิบัติ มีกระบวนการที่เป็นระบบ
ปัญหา อุปสรรค ...............................................................................
 การรายงานข้อมูล
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและนาผลมาใช้ในการพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา..............................................................
ผู้รายงาน……………………………………….
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.2 รูปแบบการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน หรือ
ตาแหน่ง………………………………………..
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
กระบวนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
โทร………………………………………………
ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในและ
การดาเนินงาน .................................................................................
ภายนอกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
ผลการดาเนินงาน ............................................................................
รูปแบบ วิธีการทางานที่ชัดเจนบรรลุตามเป้าหมายและ
ปัญหา อุปสรรค ...............................................................................
มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สามารถเป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา..............................................................
แบบอย่างได้
1.3 การนาผลมาใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การดาเนินงาน .................................................................................
ผลการดาเนินงาน ............................................................................
1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
 ทางานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนเป็นระบบและนา
ปัญหา อุปสรรค ...............................................................................
4
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา..............................................................
ผลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฎิบัติในการ
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน (สาหรับ สพป. และ สพม. ที่มีการจัด
บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
การศึกษาทางเลือก)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
การดาเนินงาน .................................................................................
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและง่าย
ผลการดาเนินงาน ............................................................................
ต่อการนาไปสู่การปฎิบัติที่เป็นระบบและนาผลมาใช้ในการ
ปัญหา อุปสรรค ...............................................................................
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา..............................................................
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีรูปแบบ
วิธีการทางานที่ชัดเจนบรรลุตามเป้าหมายและมีข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนินงาน
1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
ทางานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฎิบัติในการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและง่ายต่อการ
นาไปสู่การปฎิบตั ิที่เป็นระบบ
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีรูปแบบ
วิธีการทางานที่ชัดเจนและมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบายระดับคุณภาพ
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
ทางานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฎิบัติในการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและง่ายต่อการ
นาไปสู่การปฎิบตั ิที่เป็นระบบ
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีรูปแบบ
วิธีการทางานที่ชัดเจนและมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
ทางานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฎิบัติในการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและง่ายต่อการ
นาไปสู่การปฎิบตั ิ
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีรูปแบบ
และวิธีการทางานที่ชัดเจน

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
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คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
ทางานขององค์คณะบุคคลขาดความชัดเจน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับภายในและภายนอกทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ขาดรูปแบบและวิธีการทางาน
ไม่ชัดเจน

ตารางที่ 1.3.3.1 แสดงจานวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน (สาหรับ สพป. และ สพม. ที่มีการจัดการศึกษาทางเลือก)
จานวนผู้เรียนทุกระดับชั้น (คน)
จานวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (คน)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา จานวนผู้เรียนที่ออก
จบการศึกษา
เข้าทดสอบ O-NET
จบการศึกษา จบการศึกษา
2560
2561
2562
กลางคัน (ปีการศึกษา
และศึกษาต่อ และมีงานทา
2562)
ป. 6 ม. 3 ม. 6* ป. 6 ม. 3 ม. 6* ม.3
ม.6
ม.3 ม.6
ตัวอย่าง
90
103
100
1
10
10
12
10
10
12
5
2
5
10
โดยครอบครัว
โดยสถานประกอบการ
โดยบุคคล
โดยองค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน
รวม
หมายเหตุ 1) แนบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนรายบุคคลตามจานวนที่เข้ารับการทดสอบ ปีการศึกษา 2562
2) ม. 6* หมายถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
การจัดทาฐานข้อมูล จัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
1. การจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................

ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
5
ประกันคุณภาพการศึกษา มีความชัดเจนและเป็นระบบอย่าง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ต่อเนื่อง และมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นแบบอย่างได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
การจัดทาฐานข้อมูล จัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
2. การจัดทาแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4
ประกันคุณภาพการศึกษา มีความชัดเจนและเป็นระบบอย่าง (อธิบายจาแนกในแต่ละระดับ)
ต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
การจัดทาฐานข้อมูล จัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ

ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุม มีความชัดเจนและเป็น
3
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ระบบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
การจัดทาฐานข้อมูล จัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ

การดาเนินงาน .........................................................................................
ประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมและมีความชัดเจน
2
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
การจัดทาฐานข้อมูล จัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน 4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนาผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
คุณภาพการศึกษาไม่ครอบคลุมและขาดความชัดเจน
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.......................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการสังเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน……………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………..
โทร………………………………………………


104
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
5. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
6. นาผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดทา
เอกสารเผยแพร่
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
หมายเหตุ : กรอบการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะใช้
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของ สพฐ. ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

105
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทาแผนปฏิบัติการที่
 สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการ มีความ
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปญหา ความต้องการในการบริหาร และ
5
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นระบบ บรรลุ การจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
 สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการ มีความ
โครงการ/กิจกรรมที่ สพท. ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4
ทั้งหมด จานวน .......... โครงการ
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นระบบและ
1) บรรลุตามเป้าหมาย จานวน .......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .........
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
2) ดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาการดาเนินงานโครงการที่กาหนด
การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
จานวน .......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .........
 สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการ มีความ
3
3) ดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ สคส.
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นระบบ
กาหนด จานวน .......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .........
การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
4) โครงการกิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือ
 สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการ มีความ
ระยะเวลาที่กาหนด จานวน .......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .........
2
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฎิบัติได้
โปรดระบุเหตุผล .........................................................
การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
 ไม่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ขาดความชัดเจน
2. การขับเคลื่อนการใช้แผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ และตาม
1
ระยะเวลาที่กาหนดสู่การปฏิบัติ (เช่น การใช้กระบวนการ PDCA)
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายงานผลการใช้งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการ
กิจกรรมที่ สพท. ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน…………………………………
ตาแหน่ง………………………………….
โทร…………………………………………


106
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
หมายเหตุ :
การดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด หมายถึง การดาเนินงานได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ระยะเวลาที่กาหนด หมายถึง ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณตามปฏิทิน
การใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสานักการคลังและสินทรัพย์

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

107
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
พัฒนา
การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ 1. การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มคี วามรู้ ความสามารถ  เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ ความก้าวหน้า
 บันทึก/โครงการ/กิจกรรม
5
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
การดาเนินงาน .........................................................................................
การพัฒนาครูและบุคลากรทาง
ต้องการจาเป็น มีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบบรรลุ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
การศึกษา ของปีงบประมาณ
ตามเป้าหมายและมีแนวทางที่เป็นแบบอย่างได้
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
พ.ศ. 2563
ข้
อ
เสนอแนะเพื
อ
่
การพั
ฒ
นา........................................................................
การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
 รายงานผลการพัฒนาครู
 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ 2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตรง
และบุคลากรทางการศึกษา
4
ตามวิ
ช
าชี
พ
ทุ
ก
กลุ
ม
่
เป้
า
หมาย
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินงาน .........................................................................................
ต้องการจาเป็น มีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบและ
 เอกสารข้อมูล ทะเบียนรายชือ่
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
บรรลุตามเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปั
ญ
หา
อุ
ป
สรรค
........................................................................................
การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ระหว่าง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
3
3. การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจาเป็น มีความเหมาะสม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 การรายงานข้อมูล
การดาเนินงาน .........................................................................................
ชัดเจนและเป็นระบบ
ผู้รายงาน……………………………….
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ตาแหน่ง…………………………………
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
โทร………………………………………..
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
4. การติดตาม การพัฒนาส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ต้องการจาเป็น มีความเหมาะสม ชัดเจน
การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ ศึกษาทุกกลุม่ เป้าหมาย
การดาเนินงาน .........................................................................................
 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพไม่สอดคล้องกับปัญหาความ
1
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ต้องการจาเป็นและขาดความชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

108
ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
หมายเหตุ : การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

109
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบ 1. การสร้าง หรือ พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
 ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง
5
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง อย่างเป็นระบบ การดาเนินงาน ......................................................................................................
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้าง
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรใน
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
การประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร ประสาน
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
4. มีการสร้าง หรือ พัฒนา หรือ นานวัตกรรม ระบบ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
และปรับปรุง พัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ 3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
4
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง อย่างเป็นระบบ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้าง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
4. การสร้าง หรือพัฒนา หรือนานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
มาประยุกต์ใช้
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
4. มีการนานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ประยุกต์ใช้
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ปรับปรุง พัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 โครงการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง
พัฒนา


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน………………………………
ตาแหน่ง……………………………….
โทร………………………………………
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ 5. การปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
การดาเนินงาน ...................................................................................................
3
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ผลการดาเนินงาน ..............................................................................................
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้าง
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
4. มีการนานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้
1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ
 ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
2
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
 1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
1
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
หมายเหตุ - การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

111
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. การจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
1. การจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
 นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
5
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
การบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจนและ การดาเนินงาน ......................................................................................................
สอดคล้องตามสภาพของพื้นทีอ่ ย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายชัดเจนและต่อเนื่อง
2. การส่งเสริมให้คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
บรรลุเป้าหมาย
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทัว่ ไป การดาเนินงาน ......................................................................................................
และการนานโยบายสู่การปฏิบัตสิ อดคล้องตามแผนงานที่
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
กาหนดอย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจ
งานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การปฏิบัติ รวมถึงการนาผลไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
1. การจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
 นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
4
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
การบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) หรือ แผนนิเทศ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การรายงานข้อมูล
ผู้รายงาน………………………………
ตาแหน่ง……………………………….
โทร………………………………………
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้ บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติและการ
บรรลุเป้าหมายชัดเจน
นาผลไปใช้ในพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การดาเนินงาน ......................................................................................................
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
และการนานโยบายสู่การปฏิบัตสิ อดคล้องตามแผนงานที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
กาหนดอย่างเป็นระบบ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
5. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มี
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน และดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดอธิบาย)
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่
การดาเนินงาน ......................................................................................................
การปฏิบัติ สะท้อนผลการทางานได้ชัดเจน และนาผลไปใช้
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
1. การจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน 6. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ
ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจน
(โปรดอธิบาย)
สอดคล้องตามสภาพของพื้นที่
การดาเนินงาน ......................................................................................................
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
บรรลุเป้าหมายชัดเจน
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สอดคล้องตามแผนงานที่
กาหนด
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สะท้อนผลการดาเนินงานได้ชัดเจน
1. การจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจน
นาไปสู่การปฏิบัติได้
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายชัดเจน
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร งาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
1. การจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติแต่ขาด
ความชัดเจน

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายขาดความชัดเจน
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาไม่ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
ทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาไม่ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร งานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
หมายเหตุ การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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มาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

116
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุม่ /หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความสาเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่  เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ถึงผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุม่ /หน่วย/ศูนย์ ทั้งนี้เป็น
 ผลงำน หรือชิ้นงำน ที่สำนักงำน
5
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ
ผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรได้
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้
การศึกษา และสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสานักงาน
สำเร็จ ตำมจำนวนที่สำนักงำน
อย่ำงน้อย 5 ชิ้นงำน 5 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึด
เขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ (กรอก
รำยละเอียดตำมแบบฟอร์มดัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น เป็นแบบอย่างได้ (Best Pratice) ตั้งแต่ ต.ค. 61 ถึงปัจจุบัน
 ถึงผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
- รำยละเอียดกำรกรอกข้อมูลดังเอกสำรแนบ –
เอกสำรแนบให้ชัดเจน)
4
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ
 การรายงานข้อมูล
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้
ผู้รำยงำน…………………………………
อย่ำงน้อย 4 ชิ้นงำน 4 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
ตำแหน่ง…….……………………………
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
โทร…………………...……………………
 ถึงผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
3
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้
อย่ำงน้อย 3 ชิ้นงำน 3 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
 ถึงผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
2
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้
อย่ำงน้อย 2 ชิ้นงำน 2 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้
น้อยกว่ำ 2 ชิ้นงำน 2 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

หมายเหตุ
1) ผลงำนกำรดำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลสำเร็จเกิดประสิทธิภำพอย่ำงมำก หรือมีวิธีกำร เทคนิค ทำให้เกิดโมเดลหรือรูปแบบที่บ่งบอกควำมเป็นเขต/
อัตลักษณ์และสำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจได้อย่ำงยอดเยี่ยม ให้เรียงชิ้นงำนไว้ในลำดับ 1 – 5 (Best Pratice)
2) ผลงำนหรือชิ้นงำนที่เคยนำเสนอตำมตัวบ่งชี้ในครั้งที่ผ่ำนมำ สำมำรถนำมำเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครัง้ ได้ แต่ควรสะท้อนให้เห็นควำมแตกต่ำงและกำรพัฒนำต่อยอดจำกเดิม
3) ผลงำนหรือชิ้นงำนที่เคยนำเสนอตำมตัวบ่งชี้ในครั้งที่ผ่ำนมำ ซึ่งไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ สำมำรถนำมำเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้งได้ แต่ควรเสนอให้เห็นขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
สำมำรถนำไปขยำยผลต่อได้

เอกสารแนบ

62

ผลงาน Best Practice ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563
1. ชื่อผลงาน ลาดับที่ 1 คือ ...........................................................................................................
กลุ่ม................................................................................................................................
ความเป็นมา
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ................
วิธีการดาเนินงาน-กระบวนการ
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
ผลสาเร็จ
 เชิงปริมาณ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ..
 เชิงคุณภาพ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์
 เทคนิค/รูปแบบที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
............................................................................................................................. ............................................
...............................................................................................................................................................................................
 ปัจจัยส่งผลให้เกิดความสาเร็จอย่างยิ่ง
............................................................................................................................. ............................................
...............................................................................................................................................................................................
 ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน
.................................................................................................. .......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 ตัวอย่างภาพกิจกรรม
- (อย่างน้อย 4 ภาพกิจกรรม) –
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2. ชื่อผลงาน ลาดับที่ 2 คือ ................................................................................................................
กลุ่ม................................................................................................................................
ความเป็นมา
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ................
วิธีการดาเนินงาน
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
ผลสาเร็จ
 เชิงปริมาณ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ..
 เชิงคุณภาพ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์
 เทคนิค/รูปแบบที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
............................................................................................................................. ............................................
...............................................................................................................................................................................................
 ปัจจัยส่งผลให้เกิดความสาเร็จอย่างยิ่ง
............................................................................................................................. ............................................
...............................................................................................................................................................................................
 ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน
.................................................................................................. .......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.
 ตัวอย่างภาพกิจกรรม
- (อย่างน้อย 4 ภาพกิจกรรม) –
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา : สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 22 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มี
มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่ และบูรณำกำร)
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
 ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพ ……………………….....……............…………………………………………………......……..... ระบบ
5
ภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ
……………………….....………………............……………………………………………………...  ผลกำรประเมินคุณภำพ
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment 2. ผลการดาเนินงาน
ภำยในของสถำนศึกษำ
Report : SAR) ร้อยละ 100 ภำยในเวลำที่กำหนด และ
2.1 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย จำนวน ..... แห่ง ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนก
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำใน ได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบ รำยโรง
ภาพรวมระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 และ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำน
 การรายงานข้อมูล
4. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผล
ต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
กำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 2.2 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย ที่สง่ รำยงำนกำร ผู้รำยงำน………………………….
(องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลำที่ ตำแหน่ง…………………………..
โทร……………………………..…..
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ กำหนด จำนวน.................. แห่ง คิดเป็นร้อยละ................
 ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพ
2.3 สถำนศึกษำที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self –
4
Assessment Report : SAR) ในเวลำที่กำหนดโดยมีกำรตรวจสอบจำก
ภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment หน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ..........
2.4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภาพรวม
Report : SAR) ร้อยละ 90 ขึ้นไป ภำยในเวลำที่กำหนด และ
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำใน ระดับดีขึ้นไป จำนวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... และสำมำรถจำแนกผล
กำรประเมินในภาพรวมได้ดังนี้
ภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
2.4.1 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...........
4. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผล
2.4.2 ระดับดีเลิศ
จำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...........
กำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
2.4.3 ระดับดี
จำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...........
(องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2.4.4 ระดับปำนกลำง จำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...........
2.4.5 ระดับกำลังพัฒนำ จำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...........
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1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ภำยในเวลำ
ที่กำหนด และ
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
4. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
มีผลกำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน
กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ
70 ขึ้นไป และ
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 70 ขึ้นไป ภำยในเวลำที่
กำหนด และ
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
4. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มี
ผลกำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 50 ขึ้นไป

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตารางที่ 3.2.2.1.1 แสดงผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย

สถานศึกษาที่
จัดการเรียน
การสอนระดับ
ปฐมวัย (แห่ง)

ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(แห่ง)
กาลัง
ปาน
ยอด
ดี
ดีเลิศ
พัฒนา กลาง
เยี่ยม

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

2.5 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย ได้รบั กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ จำนวน ..... แห่ง และมีผลกำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) แต่ละด้านระดับดีขึ้นไป จำนวน ....... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ............
3. ปัญหา อุปสรรค ……………………….....………………………………………………......…………………….
……………………….....……………………………………………………………...................................………........
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………....………………………………….......................……………………….……...................................
……………………….....………………………………………………………….......................................................
หมายเหตุ 1. กำรคำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้คิดจำกฐำนจำนวนสถำนศึกษำในสังกัด
ทั้งหมดที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย
2. กำรคำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.3 ให้คิดจำกฐำนจำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำร
เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัยและส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self –
Assessment Report : SAR) ในระยะเวลำที่กำหนด
3. กำรคำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.5 ให้ใช้ฐำนข้อมูลที่มีกำรรำยงำนตำมตัวชี้วัดตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำร (มำตรำ 44) ของ ก.พ.ร. ในประเด็นที่ 4
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน
กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด น้อยกว่า
ร้อยละ 70 และ
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) น้อยกว่าร้อยละ 70 ภำยในเวลำที่
กำหนด และ
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
4. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผล
กำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 50

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 22 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่)
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำน  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
5
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับ ของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
ร้อยละ 100 และ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ลงวันที่ 6 จำแนกรำยโรง
2. จำนวนสถำนศึกษำ ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self –
สิงหำคม พ.ศ. 2561
 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 100 ภำยในเวลำที่
1.1 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำน
สนับสนุนสถำนศึกษำในพื้นที่
กำหนด และ
ประเภท ขนำด และพื้นที่ จำนวน...................แห่ง คิดเป็นร้อยละ.....................
ห่ำงไกล (ถ้ำมี)
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
โดยมีวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้ ......................................................................................
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขนึ้ ไป ร้อยละ 100 และ
……………………………………………………………………………….…………................………......  การรายงานข้อมูล
4. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
.................................…………………….....…………………………………………………............... ผู้รำยงำน………….………………
มีผลกำรประเมิน จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
1.2 สถำนศึกษำในพื้นที่ห่ำงไกล จำนวน......แห่ง และได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ตำแหน่ง……………………………
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป เพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
โทร…………………………………..
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
กำหนด จำนวน..... แห่ง โดยวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้ ..................................................
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน .................................…………………….....…………………………………………………...............
 กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ .....................................................................................................................................
4
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อย หมำยเหตุ : สถำนศึกษำในพื้นที่หำ่ งไกล หมำยถึง สถำนศึกษำที่อยูห่ ่ำงไกล อยู่บน
พื้นที่สูง ทุรกันดำร (ตำมเกณฑ์ที่สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
ละ 100 และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด)
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 90 ขึ้นไป ภำยในเวลำที่
2. ผลการดาเนินงาน
กำหนด และ
2.1 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขนึ้ ไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ จำนวน ..... แห่ง ได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำม
4. จำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มี ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดย
หน่วยงำนต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน .......... แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
ผลกำรประเมิน จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 2.2 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนที่ส่ง
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ใน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
เวลำที่กำหนด จำนวน .................. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ................
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ระดับ
คุณภาพ

3


2

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม
2.3 สถำนศึกษำที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report :
สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ SAR) ในเวลำที่กำหนด โดยมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน
2.4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ภาพรวมระดับดีขึ้นไป จำนวน.......
สถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดร้อยละ 100 และ แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... และสำมำรถจำแนกผลกำรประเมินได้ดงั นี้
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตารางที่ 3.2.2.2.1 แสดงผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาที่จัดการ
ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR) ร้อยละ 80
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนการสอนระดับ
(แห่ง)
ขึ้นไป ภำยในเวลำที่กำหนด และ
กาลังพัฒนา ปานกลาง ดี
ดีเลิศ ยอดเยีย่ ม
การศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
(แห่ง)
ของสถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
ขึ้นไป และ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
4. จำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
บริหำรและกำรจัดกำร
ภำยนอก มีผลกำรประเมินจำกสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป ผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม
2.5 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
ภำยนอก รอบสี่ จำนวน ..... แห่ง และมีผลกำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดร้อยละ 100 และ คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) แต่ละด้านระดับดีขึ้นไป จำนวน ....... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ............
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง 3. ปัญหา อุปสรรค ……………………….....…………………………………..............…………………………………
(Self – Assessment Report : SAR) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ……………………….....……………………………………..............……………………....................................…………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ภำยในเวลำที่กำหนด และ
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ………………....…………………………………………….............………………..................................................……
ของสถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ……………………….....……………………………………………………………………..................................................
ขึ้นไป และ
หมายเหตุ 1. กำรคำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้คิดจำกฐำนจำนวนสถำนศึกษำในสังกัด
4. จำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
ทั้งหมดที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ภำยนอก มีผลกำรประเมินจำกสำนักงำนรับรอง
2. กำรคำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.3 ให้คิดจำกฐำนจำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียน
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 ขึ้นไป กำรสอนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self –
Assessment Report : SAR) ในเวลำที่กำหนด
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

1

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน
3. กำรคำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.5 ให้ใช้ฐำนข้อมูลที่มีกำรรำยงำนตำมตัวชี้วัด
กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำร (มำตรำ 44) ของ ก.พ.ร. ใน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
ประเด็นที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ร้อยละ 100 และ
ระดับ “ดี” ขึ้นไป
2. จำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self –
Assessment Report : SAR) น้อยกว่าร้อยละ 80 ภำยในเวลำที่
กำหนด และ
3. จำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขนึ้ ไป น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
4. จำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มี
ผลกำรประเมินจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 50
คาอธิบายระดับคุณภาพ
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด)
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบ
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
 โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
5
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. วิธีดาเนินการ (กระบวนการพัฒนา)
สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำ
ทั้ง 2 ด้าน และคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้ำนมากกว่า ............................................................................................................................................................. ผู้เรียนให้มีควำมพร้อมในกำร
คะแนนเฉลี่ยฯ ระดับประเทศ
............................................................................................................................................................. ทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT)
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน 2. ปัญหาอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
4
…….......………………………………………………………………………………………………………………………………..  การรายงานข้อมูล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้รำยงำน…………………………………..
ทั้ง 2 ด้าน และคะแนนเฉลี่ยด้านใดด้านหนึ่ง
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตำแหน่ง…………………………………..
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน …………………………………………………………………………………………………………………………………………... โทร………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
3
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หมายเหตุ :
ทั้ง 2 ด้าน
1. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพืน้ ฐำนระดับชำติ (NT) ใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
2. รำยงำนเฉพำะวิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
เท่ำนั้น
2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่างน้อย 1 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
 ระดับชำติ (NT) น้อยกว่าหรือเท่ากับ
1
คะแนนเฉลีย่ ฯ ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้ง 2 ด้าน
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำมและ
ประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3, สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำมและประเมินผลในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6)
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจติ อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม)
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
จำนวนผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร 1. การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนใน
1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มี
 รำยงำนกำรดำเนินงำนตำม
5
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
……………………….....………………………………………………………………...........................................
จำนวนผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
 จำนวนนักเรียนที่ผำ่ นเกณฑ์
 มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนใน ……………………….....………………………………………………………………........................................... กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
4
1.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ประสงค์ตำมหลักสูตร (ตำรำงที่
กระบวนกำรลู
ก
เสื
อ
ยุ
ว
กำชำด
3.3.4.1)
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมี
……………………….....………………………………………………………………...........................................
 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนใน
……………………….....………………………………………………………………...........................................  การรายงานข้อมูล
3
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1.3 อื่นๆ (โปรดระบุ โครงกำร/กิจกรรม)
ผู้รำยงำน……………………………………….
จำนวนผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
……………………….....………………………………………………………………........................................... ตำแหน่ง………………………………………..
 มีผลกำรประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ ผ่ำนใน
……………………….....………………………………………………………………........................................... โทร………………………………………………
2
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
จำนวนผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
 มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนใน
1
ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดาเนินงาน (ดังตาราง)
ตารางที่ 3.3.4.1 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ของผู้เรียนตั้งแต่
ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมระดับชั้น (ข้อมูลจะถูกนำไปใช้ร่วมกับ
กำรรำยงำนในประเด็นย่อยที่ 4.2 และ 4.3 ร่วมด้วย) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผล
ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผล
จานวน
การประเมินคุณลักษณะฯ
จานวนผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ผู้เรียน
ระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้น
ที่จบการศึกษา ประสงค์จาแนกตามผลประเมิน
ทั้งหมด
(คน)
(คน)
(คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม จานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
ป.1
120
100
20
30
50
80
80
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
จัดทาเป็น เอกสารแนบ (Excel)
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
3. ปัญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจติ อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม)
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบ 1. การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 หลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึง  รำยงำนกำรดำเนินงำนตำม
5
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่
ประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… สนับสนุน
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  จำนวนนักเรียนที่ผำ่ นเกณฑ์
 หลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
1.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
4
ยุวกำชำด
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่
ประสงค์ตำมหลักสูตร (ตำรำงที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3.3.4.1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบ
 การรายงานข้อมูล
1.3 อื่นๆ (โปรดระบุ โครงกำร/กิจกรรม)
 หลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ผู้รำยงำน…………………..…………
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ตำแหน่ง………………………………
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
โทร……..………………………………
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบ
 หลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอัน 2. ผลการดาเนินงาน – ใช้ข้อมูลร่วมกับกำรรำยงำนในตำรำงที่ 3.3.4.1 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่
2562 จำแนกตำมระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบ
 หลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอัน 3. ปัญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กว่าร้อยละ 60
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจติ อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม)
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 รำยงำนกำรดำเนินงำนตำม
5
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป
……………………….....………………………………………………………………................................................................. โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
……………………….....………………………………………………………………................................................................. สนับสนุน
2. ผลการดาเนินงาน - ใช้ข้อมูลร่วมกับกำรรำยงำนในตำรำงที่ 3.3.4.1 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะ
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 จำนวนนักเรียนที่ผำ่ นเกณฑ์
 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
4
2562 จำแนกตำมระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป
ประสงค์ตำมหลักสูตร (ตำรำงที่
3.
ปั
ญ
หาอุ
ป
สรรค
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3.3.4.1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  การรายงานข้อมูล
ผู้รำยงำน………………………………….
3
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่ง…………………………………..
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
โทร………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะ
1
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 60
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์ 1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ
การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ..................
 โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
5
เฉพำะบุคคล (Individualized
……………………………………………………......….........................…................................................……….........…
สนับสนุน ช่วยเหลือ
Education Program : IEP) ตั้งแต่
2. ผลการดาเนินงาน
 ตัวอย่ำงผลกำรประเมินตำม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ตำรำงที่ 3.4.4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของเด็กพิกำรเรียนรวมที่ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผน
(Individualized Education
กำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) (ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2562)
Program : IEP) ครอบคลุมทุก
เด็
ก
พิ
ก
ำรเรี
ย
นรวมที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
กำรดู
แ
ลช่
ว
ยเหลื
อ
และส่
ง
เสริ
ม
ให้
ไ
ด้
ร
บ
ั
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์
ประเภทที่ สพท. ดำเนินกำร อย่ำง
กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร และ
 กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ
น้อยประเภทละ 1 คน
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
4
เฉพำะบุคคล (Individualized
 การรายงานข้อมูล
(Individualized Education Program : IEP)
ประเภทความพิการ
Education Program : IEP) ตั้งแต่
ผู้รำยงำน…………………………………….
นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
จำนวน
จัดทำแผน IEP
ร้อยละ 70 ขึน้ ไป
ตำแหน่ง………………………………….
ตำมแผน
ทั้งหมด
(คน)
โทร…………………………………………
(คน)
จำนวน
ร้อยละ

3

จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) ตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

1. บกพร่องทำงกำรเห็น
2. บกพร่องทำงกำรได้ยิน
3. บกพร่องทำงสติปัญญำ
4. บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว
หรือสุขภำพ
5. บกพร่องทำงกำรเรียนรู้
6. บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
7. บกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิกำรซ้ำซ้อน
รวม
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4.1 เด็กพิการเรียนรวม
ระดับ
คุณภาพ

2


1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
จำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) น้อยกว่า
ร้อยละ 50

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปัญหา อุปสรรค
.....................................…….....………………………………………………......…………............................……………
………………………………………………………………………………………………………………………............................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
......................................................…………………….......................……………………….……..........................
…………………….....….....……………………………….............………………………….....................................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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4.2 เด็กด้อยโอกาส
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
5
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
4
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
3
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
2
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
 จำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
1
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดาเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ.....................
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
2. ผลการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.4.4.2 แสดงจำนวนและร้อยของเด็กด้อยโอกำสที่ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส
ประเภท

เด็กด้อยโอกาส
จำนวนทั้งหมด
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
(คน)
จำนวน
ร้อยละ

1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขำยแรงงำนหรือแรงงำนเด็ก
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทำงเพศหรือโสเภณี
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกำพร้ำเด็ก
4. เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
5. เด็กเร่ร่อน
6. เด็กที่ได้รับผลจำกโรคเอดส์ฯ
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย
8. เด็กที่ถูกทำร้ำยทำรุณ
9. เด็กยำกจน(มำกเป็นพิเศษ)
10. เด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด

รวม
3. ปัญหา อุปสรรค
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ข้อมูลกำรคัดกรองของ
โรงเรียน (เด็กยำกจนและ
ด้อยโอกำส)
 โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือ


การรายงานข้อมูล
ผู้รำยงำน………………………………….
ตำแหน่ง…………………..………………
โทร………….………………………………
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4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
และตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสูเ่ วทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ)
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
 รำยงำนผลกำรคัดกรอง
5
กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่
1.1 ด้ำนผู้นำ........................………………………………….............…………..................................….........… เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................  โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
1.2 ด้ำนนักคิด........................…………………………………..........…………..................................….........… สนับสนุน ช่วยเหลือ
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ
 กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................  หลักฐำนกำรเข้ำร่วมกำร
4
1.3 ด้ำนสร้ำงสรรค์.................……………………………….............…………..................................….........… แข่งขันระดับนำนำชำติ
กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................
ร้อยละ 70 ขึน้ ไป
1.4 ด้ำนนักวิชำกำร.............………………………………….............…………..................................….........…  การรายงานข้อมูล
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. ผู้รำยงำน…………..............………………………
 กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
1.5 ด้ำนนักคณิตศำสตร์............…………………………….............…………..................................….........… ตำแหน่ง…………………………………
3
กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. โทร……..…………………………………
ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
1.6 ด้ำนนักวิทยำศำสตร์...............………………………….............…………..................................….........…
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................

กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
1.7 ด้ำนนักภำษำ.................………………………………….............…………..................................….........…
2
กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.8 ด้ำนนักกีฬำ.........................…………………………….............…………..................................….........…
จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................

กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
1.9 ด้ำนนักดนตรี........................………………….……….............…………..................................….........…
1
กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ น้อยกว่า
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................
ร้อยละ 50
1.10 ด้ำนนักศิลปิน........................……………………………............………..................................….........…
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............…..................
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ

2. ผลการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.4.4.3 แสดงจำนวน และร้อ ยละของเด็ ก ที่ มี ความสามารถพิ เศษ (ผลรวมของนัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3) ที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน
ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จำแนกตำมประเภทของควำมสำมำรถพิเศษ
ประเภท

จำนวนเด็กที่มี
ควำมสำมำรถ
พิเศษทั้งหมด
(คน)

เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนฯ เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
จำนวน (คน)
ร้อยละ

1. ด้ำนผู้นำ
2. ด้ำนนักคิด
3. ด้ำนสร้ำงสรรค์
4. ด้ำนนักวิชำกำร
5. ด้ำนนักคณิตศำสตร์
6. ด้ำนนักวิทยำศำสตร์
7. ด้ำนนักภำษำ
8. ด้ำนนักกีฬำ
9. ด้ำนนักดนตรี
10. ด้ำนนักศิลปิน
รวม

3. ปัญหา อุปสรรค
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…
….............................…………….............………………………………………......…………….................................…

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษา
ปัจจุบนั
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู 1. วิธีดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
 รำยงำนสรุปรำงวัลทีไ่ ด้รับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
รำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่
 สำเนำประกำศรำงวัล/
2.
ผลการด
าเนิ
น
งาน
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
โล่รำงวัลที่ได้รับ (แนบไฟล์)
ตำรำงที่ 3.5.1 แสดงจำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยเป็นรางวัลใน
ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป มากกว่า
ระดับชาติที่ ก.ค.ศ. รับรองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียง ใน
 การรับรองการรายงานข้อมูล
10 รางวัลขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมประเภทบุคลำกร และสังกัด
ผู้รำยงำน……………………………..……
จานวนรางวัล
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
ตำแหน่ง…………………………….......…
จานวน
ก.ค.ศ.รับรองตาม
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
ประเภท
เทียบเคียง
โทร………………………………..……….…
สังกัด
บุคลากร
หลักเกณฑ์ และ
บุคลากร
ตามที่ ก.ค.ศ.
รวม
4
รำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่
ทั้งหมด (คน) วิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก
าหนด
ชื่อผู้รับรอง………………………….………
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
กาหนด
ตำแหน่ง………………………………….….
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขนึ้ ไป 8-10
สพท.
(ผู้รับรองรำยงำนตำมนิยำมในคำชีแ้ จง)
ข้ำรำชกำรครู
สถำนศึกษำ
รางวัล
บุคลำกร
สพท.
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
สพท.
พนักงำน
3
รำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่
สถำนศึกษำ
รำชกำร
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
สพท.
ลูกจ้ำง
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขนึ้ ไป 5-7 รางวัล
สถำนศึกษำ
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
รวม
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
2
รำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขนึ้ ไป 2-4 รางวัล
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ระดับ
คุณภาพ

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขนึ้ ไป น้อยกว่า
2 รางวัล

3. ปัญหาอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

138
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม่ /หน่วย
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ ต้ อ งน าส่ ง ใน
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
.....................................................................................................................................................................................
ระบบ
5
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
.....................................................................................................................................................................................
 เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ
2. ปัญหาอุปสรรค
ที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริม
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
.....................................................................................................................................................................................
สนับสนุนให้สำเร็จตำม
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
.....................................................................................................................................................................................
ประเด็นกำรพิจำรณำ
4
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. ........................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ........................
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
.....................................................................................................................................................................................
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
.....................................................................................................................................................................................
 การรายงานข้อมูล
3
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ผู้รำยงำน…………………
หมายเหตุ :
ตำแหน่ง………………….
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้รับบริกำร และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก.ต.ป.น.
โทร………………………...
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ที่มำติดต่อ ประสำนงำน และใช้บริกำร
2
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม ต้องไม่น้อยกว่ำด้ำนละ 100 คน
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำน
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
เขตพื้นที่กำรศึกษำฯ จะใช้ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ สพฐ. (https://www.obec.go.th/)
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
หัวข้อ “แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” ของผู้ตอบ
1
น้อยกว่า ร้อยละ 60
แบบสอบถำมใน “กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทีป่ ฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ (มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)” มำใช้ในกำรประมวลผล ซึ่ง สพท. มีหน้าที่ในการแผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์ดังกล่าว
4. รำยงำนเฉพำะวิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำเท่ำนั้น

139
ด้ านวิชาการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง 1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด
3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ ผู้บริหำร
⃝ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
⃝ ครูผู้สอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ
2 กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และ
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และตำมบริบทของสถำนศึกษำ
4 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบคลุมทุกกลุ่มสำระ
6 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลทีห่ ลำกหลำย และ
นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
7 กำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย
ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

139

140
ด้ านงบประมาณ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง 1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด
3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ ผู้บริหำร
⃝ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
⃝ ครูผู้สอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมำณในสถำนศึกษำ
2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยทีก่ ำหนด และ
สอดคล้องกับนโยบำย
3 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุอย่ำงชัดเจน
4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
5 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและ ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ
6 กำรให้คำปรึกษำช่วยเหลือแนะนำกำรปฏิบัตงิ ำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของสถำนศึกษำ
7 กำรให้คำปรึกษำช่วยเหลือ แนะนำ ในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแก่
สถำนศึกษำ
8 กำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน
9 จัดทำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนงบประมำณประจำปีอย่ำงเป็น
ระบบ
10 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุของสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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141
ด้ านบริหารงานบุคคล

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง 1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด
3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ ผู้บริหำร
⃝ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
⃝ ครูผู้สอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
2 กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
นโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
3 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4 กำรจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็นครูมืออำชีพโดย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทัว่ ถึง
5 กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพให้แก่ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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ด้ านบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง 1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด
3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ ผู้บริหำร
⃝ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
⃝ ครูผู้สอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายการ
น้อย
ปาน
มาก
ข้อ
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชือ่ มโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ ใช้ง่ำยสะดวกและรวดเร็ว
2 กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ ต่อสถำนศึกษำและสำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่อง
3 ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง
4 กำรจัดทำแผนผังอำคำรสถำนที่ และป้ำยประชำสัมพันธ์อย่ำงชัดเจน
5 กำรบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเป็น
ระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6 กำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำน และ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
7 กำรวำงระบบควบคุมภำยในทีส่ อดคล้องกับสภำพปัญหำ และตรงตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน
8 กำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง
สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและควำมต้องกำรจำเป็น
9 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
10 กำรประสำน ส่งเสริม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน สถำบัน
องค์กำรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย/มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้
นโยบายที่ 1
ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ

ลาดับ
ที่
1
2

3

4
5

6
7

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ร้อยละของผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ ง ๆ เป็นต้น
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

นางสดใส นิยมจันทร์

089-451-4844

นางสาวมนัญญา งามทรง
นางสาวอารยา ตันติธีรกุล

086-917-4521
092-263-0634

นางสาวธนัญญา แสงทอง

099-398-9245

หมายเหตุ

นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร 086-907-9586
นางสาวลลิดา บุญเฉลิม
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ

091-884-5623
02-288-5830
099-391-9519

นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
นางสาวศิณญ
ั ญา ศรีเกตุ

098-272-1008
095-361-3555

ส่วนกลาง
(ศพก.จชต.)
ส่วนกลาง
(สนผ.)
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นโยบาย/มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้
นโยบายที่ 2
ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ
นโยบายที่ 3
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ลาดับ
ที่
8
10
9
11
15
12

13

14

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีศักยภาพได้รบั โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

089-807-1482

ใช้ข้อมูลผล
การดาเนินงาน
ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท.

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

นางสาวธีรวรรณ บุญบารุง

062-968-8664

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ

099-391-9519

นายไชยา อินทเสน

081-894-8749

ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ม.3

นางสาวธีรวรรณ บุญบารุง
นางสาวลลิดา บุญเฉลิม

ระดับชั้น ม.6

นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล

ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบตั ิได้

นางสาวลลิดา บุญเฉลิม

062-968-8664
091-884-5623
02-288-5830
086-465-6241
02-288-5830
091-884-5623
02-288-5830

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ร้อยละของผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ใช้ข้อมูลผล
การดาเนินงาน
ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท.
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ลาดับ
ที่
16
17

นโยบายที่ 4
ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

18

19
20
21
22

23
24

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
18.1 ระดับประถมศึกษา
18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่

นางอรอุมา หวังมีจงมี

081-709-7648

นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์

097-946-9528

นายวิชัย รัศมีดารา
นางสาวกัญญา อินสอน

083-959-6800
087-712-5322

นางสรวงสุดา นิติพันธ์

085-666-4941

ส่วนกลาง
(สนผ.)

นางสาวธีรวรรณ บุญบารุง

062-968-8664

นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล
นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

086-465-6241
02-288-5830
089-807-1482

ส่วนกลาง
(สทร.)
ส่วนกลาง
(สทร.)
ใช้ข้อมูลผล
การดาเนินงาน
ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท.

สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

นางสาวรุ่งทิวา งามตา

086-397-2845

นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล

086-465-6241
02-288-5830
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ลาดับ
ที่

นโยบายที่ 5
ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

26
27
28
29
33
34
36

37
38
39

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นาไปปฏิบตั ิใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน
สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ

นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร

086-088-3372

นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร

086-088-3372

นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
นางปลิดา วิชิตกมลชัย

097-946-9528
081-935-1981

นางสุนีย์ สิทธิธนะ

081-451-2445

สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
นางสาวกรุณา แก้วด้วง
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว

099-391-9519
084-221-2873
099-391-9519
096-935-9892
099-391-9519
084-221-2873

หมายเหตุ

ส่วนกลาง
(สนก.)

ใช้ข้อมูลผล
การดาเนินงาน
ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท.
ส่วนกลาง
(สนก.)
ส่วนกลาง
(สนก.)
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สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
41 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูน้ าของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การพัฒนาสู่องค์การ
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
แห่งการเรียนรู้
และนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การกระจายอานาจและ
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
การส่งเสริมการมีส่วน
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว

099-391-9519
084-221-2873

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
นางสาวกรุณา แก้วด้วง

099-391-9519
096-935-9892

นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
นายนิธิศ ภู่ชัย
นางสาวอัญชลี ไหมทอง
นายชนัฐชัย ตาควัน
นางปลิดา วิชิตกมลชัย
นางสุนีย์ สิทธิธนะ
นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร

081-916-8431
081-738-8759
086-378-8147
097-265-5717
081-451-2445

นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ

084-100-1992
089-316-5036

นางปาณิสรา รวดเร็ว

086-983-3458

098-272-1008

หมายเหตุ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การบริหารงาน
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงาน
ปัญหาและความต้องการ
ด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบริหารงาน
สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ด้านการบริหารงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
การบริหารงาน
ด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
การติดตาม ตรวจสอบ
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุม่ /หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
ที่บรรลุเป้าหมายประสบความสาเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้ เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายใน
การศึกษามีผลงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีเ่ กิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ
ที่แสดงความสาเร็จและ
ในการบริหารจัดการทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ
เป็นแบบอย่างได้
เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ

099-493-9164

นายสุรยิ ะ แสงทอง

088-221-2911

นางจตุพร เรียงความ

061-075-2894

นางชรัญญา แสนชัย

089-211-7700

นางสาวศศิรภ์ ัทร พิพัฒนธนพงศา

093-192-8416

นายไชยา อินทะเสน

081-894-8749

หมายเหตุ
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นโยบาย/มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

ตัวบ่งชี้ที่ 2
สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผล
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเด็นย่อย ระดับปฐมวัย

นายนิธิศ ภู่ชัย

081-738-8759

ประเด็นย่อย ระดับขั้นพื้นฐาน

นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

089-807-1482

ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคี วามต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม

นายไชยา อินทะเสน

081-894-8749

นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
นางศิริพร สาตยศ

081-909-1527
084-652-3020

นางวันดี จิตรไพวรรณ

089-784-0394

นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์

097-946-9528

ตัวบ่งชี้ที่ 4
ประชากรวัยเรียนได้รับ
สิทธิและโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น หรือ
มีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ

4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

หมายเหตุ

151
นโยบาย/มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีผลงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความพึง
พอใจในการบริหาร และ
การจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทรศัพท์

ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป็นผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษา
ปัจจุบัน

นางสรวงสุดา นิติพันธ์

085-666-4941

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การให้บริการของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นทีม่ ีต่อการให้บริการครอบคลุม
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย

นางสาวยุพิน บุญวิเศษ

090-321-5595

หมายเหตุ

