คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมสำคัญยิ่งในกำรกำกับ ดูแล และสนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ โดยมีเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ แก่ประชำชนวัยเรียน ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นไป
ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จึงกำหนดมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพี่อใช้เป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ และใช้เป็นหลักเทียบเคียงในกำรส่งเสริม กำกับ ดูแล ตรวจสอบประเมินผล และ
กำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยคำดหวังว่ำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกแห่ง จะสำมำรถปรับปรุงพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนได้ครบถ้วน ในระยะเวลำอันรวดเร็ว นำไปสู่กำรยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้น สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 ได้ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้กำหนด
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 โดยกำรจัดทำเป็นคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
เพื่อให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน
ขอขอบคุณคณะทำงำนจัดทำมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ และจัดทำเอกสำรฉบับนี้ให้มีควำมสมบูรณ์เป็นประโยชน์
ต่อวงกำรบริหำรกำรศึกษำต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
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มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
ควำมเป็นมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมสำคัญยิ่งในกำรกำกับ ดูแล และสนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งในเชิงปริมำณและ
คุณภำพ โดยมีเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ แก่ประชำกรวัยเรียน ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นไปตำม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ และใช้เป็นหลักเทียบเคียง ในกำรส่งเสริม กำกับ ดูแล ตรวจสอบประเมินผล และกำรประกันคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยคำดหวังว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำทุกแห่งจะสำมำรถปรับปรุงพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนได้ครบถ้วนทุกแห่ง ในระยะเวลำอันรวดเร็ว นำไปสู่กำรยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 21 ได้ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำนสำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้กำหนดมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 โดยกำรจัดทำเป็นคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 เพื่อให้
บุคลำกรทุกคนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน
กรอบควำมคิดในกำรจัดทำมำตรฐำน
กำรกำหนดกรอบควำมคิดเพื่อจัดทำมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์จำกมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำของสำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำรกิจหลักของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และกรอบคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่จัดทำแนวทำงของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
คำชี้แจงและแนวทำงในกำรนำมำตรฐำนไปใช้
1. กำรกำหนดมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
1.1 จัดทำคู่มือแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
1.2 ประกำศให้คู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
2. กำรดำเนินกำรตำมคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรทุกคนในกำรดำเนินกำรตำมคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 21
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2.2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และกลุ่มทุกกลุ่มศึกษำวิเครำะห์ คู่มือ แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 กำหนดเป็นแนวปฏิบัติในกำรำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนของบุคลำกรภำยในกลุ่ม
2.3 ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนรองรับ
กำรประเมิน ของคณะกรรมกำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
3. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยกำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวัง
3.2 จัดทำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
3.3 ดำเนินกำรประเมินตนเองและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)
3.4 เสนอรำยงำนกำรประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินผล
4. นำผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อเสนอผลกำรประเมินให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ใช้เป็นข้อมูลและสำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำต่อไป
รำยละเอียดกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรประเมินผลตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลสำรสนเทศเบื้องต้นที่แสดงถึงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
2. เป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวังตำมตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่กำหนด
3. วิธีกำร หรือรูปแบบกำรดำเนินงำนที่ได้ผลตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
4. ผลผลิตของกำรดำเนินงำน เฉพำะที่เกิดขึ้นตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรนำมำตรฐำนไปใช้
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ข้อมูลและสำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ
3. มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
4. เกิดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงในกำรพัฒนำงำนไปสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
5. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสูงขึ้น
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คำอธิบำยมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน และ 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
- มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
- มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
- มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
มำตรฐำนนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ และให้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย
ผู้รับบริกำรพึงพอใจ และมีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 1
1. ภำวะผู้นำของผู้บริหำร กำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจที่ชัดเจน และกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ประสำนและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบ ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
4. กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย
5. กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หลำกหลำยช่องทำงและมีประสิทธิภำพ
6. กำรนำผลกำรดำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 6-7 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 4-5 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนน้อยกว่ำ 3 ข้อ

4
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 2
1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง
2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร สร้ำงบรรยำกำศและจิตสำนึก
ร่วมในกำรทำงำน
3. กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำรนำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำร กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 2 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 1 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4ข้อ ไม่มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 3
1. กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนของ 3 องค์คณะบุคคลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่ คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ(กพท.)
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ) คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.)
3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กำร หน่วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร

5
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 2 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 1 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4ข้อ ไม่มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 4
1. ระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน และช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน
4. กำรนำผลของกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 2 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ 1 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4ข้อ ไม่มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏ

6
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
มำตรฐำนนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้เห็นกระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
จังหวัด สู่กำรปฏิบัติของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดผลสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 1
1. ประสำนส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
2. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมกำรวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. กำรวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 8 ข้อ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 8 ข้อ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 6-7 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 8 ข้อ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 4-5 ทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 8 ข้อ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนน้อยกว่ำ 3 ข้อ

7
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 2
1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
4. กำรสรุปรำยงำนผลในกำรบริหำรงบประมำณ
5. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
5
คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
4
คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 4 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
3
คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2
คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 2 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
1
คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ มีร่อยรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนน้อยกว่ำ 2 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 3
1. กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
4. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

5. กำรส่งเสริม สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีกำรดำเนินกำรเป็นระบบชัดเจน
และเป็นธรรม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็น มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีกำรดำเนินกำรเป็นระบบชัดเจน
และเป็นธรรม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็น มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 4 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีกำรดำเนินกำรเป็นระบบชัดเจน
และเป็นธรรม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็น มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีกำรดำเนินกำรเป็นระบบชัดเจน
และเป็นธรรม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็น มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 2 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 5 ข้อ และมีกำรดำเนินกำรเป็นระบบชัดเจน
และเป็นธรรม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็น มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนน้อยกว่ำ 2 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 4
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ
2. กำรจัดทำสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน
3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
5. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
6. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
7. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
9. กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอื่นที่
จัดกำรศึกษำ

9
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
5
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
4
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 7 - 8 ข้อ
3
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 5 - 6 ข้อ
2
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 3 - 4 ข้อ
1
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนน้อยกว่ำ 3 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 5
1. แผนงำน โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด และตอบสนอง
ควำมต้องกำรจำเป็นของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. รูปแบบหรือวิธีกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำย กำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำควำมต้องกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด และเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงครอบคลุม และต่อเนื่อง
4. ผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

2

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ และมีกำรนำผลกำรกำกับ ติดตำมประเมินผล และนิเทศมำใช้
และมีนวัตกรรมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ และมีกำรนำผลกำรกำกับ ติดตำมประเมินผล และนิเทศมำใช้
และนิเทศมำใช้ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนทุกข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ และมีกำรนำผลกำรกำกับ ติดตำมประเมินผล และนิเทศมำใช้
และและนิเทศมำใช้ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 4 ข้อ และมีกำรนำผลกำรกำกับ ติดตำมประเมินผล และนิเทศมำใช้
และมีนวัตกรรมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจน 2 ข้อ

1

มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ 9 ข้อ และมีกำรนำผลกำรกำกับ ติดตำมประเมินผล และนิเทศมำใช้ มี

5
4
3

ร่องรอยหลักฐำนปรำกฏชัดเจนน้อยกว่ำ 2 ข้อ
10
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มำตรฐำนนี้กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นบทบำทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนำสถำนศึกษำ ด้ วยรูปแบบวิธีกำรที่
หลำกหลำยและมีวิธีกำรติดต่อสื่อสำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำหลำยช่องทำง เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำได้ด้วยตนเองจนบรรลุ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 1
1. ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนภำยในกลุ่มและหน่วยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ผลงำนแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำรขั้นตอนในกำรพัฒนำงำนมีคุณภำพและเป็นแบบอย่ำงเกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำร
จัดกำร
3. ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนต้องเป็นผลงำนภำยในช่วงระยะเวลำ 3 ปี กรณีเป็นผลงำนที่เกินระยะเวลำที่กำหนดต้องเป็นผลงำนที่มีกำรพัฒนำผลงำนนั้น
อย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินกำร
ภำยในกลุ่มและหน่วยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 5 ชิ้นงำนขึ้นไป โดยแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำร ขั้นตอน
ในกำรพัฒนำผลงำนมีคุณภำพและเกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพของกำบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินกำร
ภำยในกลุ่มและหน่วยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 4 ชิ้นงำน โดยแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำร ขั้นตอนใน
กำรพัฒนำผลงำน ผลงำนมีคุณภำพและเกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพของกำบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินกำร
ภำยในกลุ่มและหน่วยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 3 ชิ้นงำนขึ้นไป โดยแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำร ขั้นตอน
ในกำรพัฒนำ เพิ่มประสิทธิภำพของกำบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินกำร
ภำยในกลุ่มและหน่วยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 2 ชิ้นงำนขึ้นไป โดยแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำร ขั้นตอน
ในกำรพัฒนำผลงำน เพิ่มประสิทธิภำพของกำบริหำรจัดกำร
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1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินกำร
ภำยในกลุ่มและหน่วยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 2 ชิ้นงำนขึ้นไป โดยแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำร ขั้นตอน
ในกำรพัฒนำผลงำน เพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 2
1. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับปฐมวัย จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
3. จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1. สถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ร้อยละ100
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ระดับ
ปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. สถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ร้อยละ90-99
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ระดับ
ปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70-79
1. สถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ร้อยละ80-89
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ระดับ
ปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60-69
1. สถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ร้อยละ70-79
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ระดับ
ปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50-59
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ระดับคุณภำพ
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1. สถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน้อยกว่ำร้อยละ70
2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ระดับ
ปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 3
1. ผลประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT : National Test) จำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนคำนวณ (Numeracy) และด้ำนกำรใช้เหตุผล
(Reasoning ability)
3. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET : Ordinary National Education Test) จำนวน 8 สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภำษำไทย 2) คณิตศำสตร์
3) วิทยำศำสตร์ 4) สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 5) ภำษำอังกฤษ 6) สุขศึกษำและพลศึกษำ 7) ศิลปะ และ 8) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5

4

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเทียบกับผลกำรทดสอบระดับชำติของปีที่
ผ่ำนมำ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สำระกำรเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำนวน 15-16 รำยกำร ได้แก่
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้)
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเทียบกับผลกำรทดสอบระดับชำติของปีที่
ผ่ำนมำ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สำระกำรเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำนวน 13-14 รำยกำร ได้แก่
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้)
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ระดับคุณภำพ
3

2

1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเทียบกับผลกำรทดสอบระดับชำติของปีที่ผ่ำนมำ
มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สำระกำรเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำนวน 11-12 รำยกำร ได้แก่
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้)
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเทียบกับผลกำรทดสอบระดับชำติของปีที่ผ่ำนมำ
มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สำระกำรเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำนวน 9-10 รำยกำร ได้แก่
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้)
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเทียบกับผลกำรทดสอบระดับชำติของปีที่ผ่ำนมำ
มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สำระกำรเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำนวน 9 รำยกำร ได้แก่
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 4
1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร ร้อยละ 90ขึ้นไป
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในหลักสูตร ร้อยละ 90ขึ้นไป
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร ร้อยละ 80-89
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในหลักสูตร ร้อยละ 80-89
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ระดับคุณภำพ
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร ร้อยละ 70-79
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในหลักสูตร ร้อยละ 70-79
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร ร้อยละ 60-69
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในหลักสูตร ร้อยละ 60-69
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร น้อยกว่ำร้อยละ 60
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในหลักสูตร น้อยกว่ำร้อยละ 60

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 5
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรมีผลประเมินรับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรมีผลประเมินรับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80-89
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรมีผลประเมินรับดีขึ้นไป
ร้อยละ 70-79
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรมีผลประเมินรับดีขึ้นไป
ร้อยละ 60-69
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรมีผลประเมินรับดีขึ้นไป
น้อยกว่ำร้อยละ 60
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต ที่ดี
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 6
1. ผลกำรประเมินกำรเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
2. ผลกำรประเมินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5
4
3
2
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1 .ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2 .ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
1. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 80-89
2 .ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 80-89
1. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 70-79
2 .ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 70-79
1 .ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 60-69
2 .ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 60-69
1. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 60
2. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 60

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกันและศึกษำในระดับสูงขึ้น
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 7
1. จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียน คำนวณจำกนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน หรือระยะเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ของแต่ละปี
เปรียบเทียบกับจำนวนประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรที่จะต้องเข้ำเรียน ได้แก่
1.1 จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับกำรศึกษำปฐมวัย
1.2 จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับชั้น ม.1
1.3 จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับชั้น ม.4
2. จำนวนเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพ
3. จำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่จบหลักสูตรตำมกำหนดเวลำ โดยพิจำรณำจำกจำนวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ในระดับชั้นที่สถำนศึกษำเปิดทำกำรสอน
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4. จำนวนนักเรียนที่ศึกษำต่อให้พิจำรณำจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งในส่วนของกำรเรียนต่อชั้น
ม. 4 หรือเทียบเท่ำ และจำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

5

4

3

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1. ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เรียนจบภำยในเวลำที่หลักสูตรกำหนด
ร้อยละ 100
2. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อชั้น ม.1 ร้อยละ 100
3. ผู้เรียนที่จบ ม.3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
4. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 70 ขึ้นไป
5. ผู้เรียนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เรียนจบภำยในเวลำที่หลักสูตรกำหนด
ร้อยละ 100
2. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อชั้น ม.1 ร้อยละ 100
3. ผู้เรียนที่จบ ม.3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 40 - 49
4. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 60 - 69
5. ผู้เรียนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ร้อยละ 70 - 79
1. ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เรียนจบภำยในเวลำที่หลักสูตรกำหนด
ร้อยละ 100
2. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 100
3. ผู้เรียนที่จบ ม.3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 30 - 39
4. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 50 - 59
5. ผู้เรียนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ร้อยละ 60 - 69
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ระดับคุณภำพ

2

1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1. ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เรียนจบภำยในเวลำที่หลักสูตรกำหนด
ร้อยละ 98 – 99
2. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 98 - 99
3. ผู้เรียนที่จบ ม.3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 20 - 29
4. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 40 - 49
5. ผู้เรียนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
ร้อยละ50 - 59
1. ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เรียนจบภำยในเวลำที่หลักสูตรกำหนด
น้อยกว่ำร้อยละ 98
2. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 น้อยกว่ำร้อยละ 98
3. ผู้เรียนที่จบ ม.3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ น้อยกว่ำร้อยละ 20
4. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น น้อยกว่ำร้อยละ 40
5. ผู้เรียนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
น้อยกว่ำร้อยละ 50

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย
เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 8
1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกระบวนกำรบริหำรงำน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวยควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำรและ ด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร
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เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
5

4

3

2

1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1. ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ในกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปในกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 90 ขึ้นไป
1. ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ในกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ร้อยละ 80-89
2. ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปในกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 80-89
1. ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ในกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ร้อยละ 70 - 79
2. ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปในกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ70 - 79
1. ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ในกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ร้อยละ 60 - 69
2. ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปในกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 60 - 69
1. ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ในกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ร้อยละ 60
2. ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปในกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำร และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ร้อยละ 60

มำตรฐำนที่ 1
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ

20
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ภำวะผู้นำของผู้บริหำร กำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจที่ชัดเจน และกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ประสำน
และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
มีกำรกำหนดสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้ สอดคล้องกับ 1. กำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยกำร
นโยบำย และบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่
พัฒนำ
กำรศึกษำ
1.1 กำรประเมินสภำพควำมเป็นจริง
1. วิสัยทัศน์
ในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ
2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ พันธกิจ
SWOT Analysis
3. ยุทธศำสตร์
-กำรระดมสมองจำกกลุม่ เป้ำหมำย
-กำรออกแบบสอบถำมรำยบุคคล
-กำรสำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้รับ
บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-กำรสำรวจเพื่อวิเครำะห์องค์กร
1.2 กำรระบุองค์ประกอบของ
วิสัยทัศน์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
1.3 กำรกำหนดสำระสำคัญของกำร
เปลี่ยนแปลงโดยกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบภำพปัจจุบันและภำพ
อนำคตที่ต้องกำร
1.4 จัดทำร่ำงวิสัยทัศน์ โดยกำรระดม
สมองและสร้ำงควำมเห็นร่วมกัน
ในองค์กร

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระยะ 4 ปี ของ สพม. 21
2. เอกสำรกำรวิเครำะห์
ประกอบกำรวำงแผน
3. ประกำศค่ำนิยมของ สพม. 21
4. แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2557
ของ สพม. 21

กลุ่มที่รับผิดชอบ
- ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต
- กลุ่มนโยบำยและแผน

21
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1.5 กำรประเมินร่ำงวิสัยทัศน์โดยกำร
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
1.6 นำผลจำกกำรประเมินในขั้นตอนที่
ผ่ำนมำ มำจัดทำร่ำงวิสัยทัศน์อีก
ครั้ง และทบทวนหลักเกณฑ์รวมทั้ง
วิพำกษ์จนกว่ำจะได้ข้อยุติร่วมกัน
2. กำหนดค่ำนิยม โดย
2.1 แต่งตั้งคณะทำงำน
2.2 กำหนดกรอบค่ำนิยมคุณลักษณะ
บุคลำกรที่พึงประสงค์
2.3 สำรวจควำมคิดเห็น
2.4 ประกำศร่ำงค่ำนิยม

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน

เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบ ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ครบถ้วน
2. ถูกต้อง
3. เป็นปัจจุบัน
4. พร้อมใช้

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะทำงำนและคณะกรรมกำรบริหำร
ข้อมูลสำรสนเทศ Chief of Information
Organization
2. ประชุมคณะทำงำน/คณะกรรมกำร เพื่อ
กำหนดฐำนข้อมูล/แบบฟอร์มกำรเก็บข้อมูล
กำรจัดทำหำแหล่งเก็บข้อมูล
4. ดำเนินกำรสำรวจข้อมูล
5. ดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์/
ประมวลผลข้อมูล
6. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. คำสั่งมอบหมำยงำน/ภำรกิจ
2. เอกสำร/แบบฟอร์ม รวบรวม
ข้อมูลสำรสนเทศ
3. รำยงำนกำรประชุม
4. เอกสำรเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศ
5. แหล่งรวบรวม/จัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศ
6. Web site

กลุ่มที่รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
มีกำรกำหนดแผนปฏิบัติกำรประจำปี สอด 1. แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผน
คล้องกับนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำร 2. จัดอบรมให้เจ้ำหน้ำที่จัดทำแผน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
3. วิเครำะห์แผนงำน/โครงกำร
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนปฏิบัติกำร
2. แผนนิเทศกำรศึกษำ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรประยุทธ์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
มีกำรประยุทธ์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ 1. ชิ้นงำนกำรประยุกต์ใช้
กำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 วิเครำะห์ภำรกิจงำนตำมโครงสร้ำงของกลุ่มงำน/งำน
เทคโนโลยี
1. กำรบริกำรวิชำกำร
1.2 ประยุกต์เทคโนโลยีใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 3 ระดับ 2. ชิ้นงำนที่เป็นวัตกรรม
2. กำรบริหำรบุคคล
ดังนี้
3. กำรบริหำรงบประมำณ
1) ระดับปฏิบัติงำน กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกิจกรรม
4. กำรบริหำรทั่วไป
บำงอย่ำงที่ต้องทำซ้ำๆกันโดยไม่ต้องมีกำรตัดสินใจ เช่น
กำรตอบคำถำมผู้มำใช้บริกำร กำรผลิตเอกสำรสำนักงำน
กำรทำสำเนำเอกสำร หรือกำรเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วใน
กำรสื่อสำร เป็นต้น
2) ระดับสนับสนุนกำรทำงำน เป็นกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำ
ช่วยในกำรรวบรวมข้อมูล ข่ำวสำรที่ใช้ในกิจกำร กำร
จัดกำรระบบจัดเก็บเอกสำร เพื่อให้เกิดควำมรวมเร็วใน
กำรค้นคืนเพื่อใช้งำน เป็นต้น
3) ระดับบริหำร เป็นกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำร
ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ช่วยในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรทำงำน
เช่น กำรบริหำรโครงกำรกำรบริหำรกำรจัดซื้อ เป็นต้น
1.3 จัดทำแนวทำงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ/ศูนย์เทคโนโลยีฯ

23
เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรประยุทธ์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
2. ประยุกต์วัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ
2.1 วิเครำะห์ภำรกิจงำนตำมโครงสร้ำงของกลุ่มงำน/
งำน
2.2 วิเครำะห์กำหนดนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร จำก
1) ต้องกำรแก้ปัญหำ(Problem) องค์กรมีปัญหำที่สร้ำง
ควำมเสียหำยให้กับองค์กร ไม่สำมำรถแก้ไขหรือจัดกำร
ได้ดว้ ยวิธีกำรเดิมๆ หรือเครื่องมือเดิมๆ จนต้องคิดค้น
วิธีกำร/สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมำเพื่อช่วยแก้ปัญหำนั้นให้หมดไป
เช่น กำรแก้ปัญหำด้วยกำรวิเครำะห์จำกผังก้ำงปลำ
(Cause and Effect Analysis), Why-why Analysis
เป็นต้น จนนำไปสู่กำรสร้ำงวิธีกำร/สิ่งใหม่ ๆ เพื่อช่วย
จัดกำรกับปัญหำ
2) ต้องกำรปรับปรุง (Improvement) ให้ดีกว่ำเดิม องค์กร
อำจไม่มีปัญหำอะไร แต่ต้องกำรปรับปรุงสิ่งต่ำงๆ ให้ดี
กว่ำเดิม ด้วยกำรปลูกฝังให้คนในองค์กรคิดว่ำสิ่งที่เป็นอยู่
นี้จะทำให้ดีขึ้นได้อีกอย่ำงไรบ้ำง และส่งเสริมให้มีกำรคิด
และทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่ำอยู่เสมอ จนกระทั้งเกิดเป็นวิธีกำร/
สิ่งใหม่ที่ทำให้ชีวิตดีกว่ำเดิม เช่น กำรนำหลักกำร
Kaizen มำใช้จนนำไปสู่กำรพัฒนำวิธีกำรใหม่ๆ /
เครื่องมือใหม่ เพื่อทำให้กำรทำงำน
3) ระดับบริหำร เป็นกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำร
ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ช่วยในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรทำงำน
เช่น กำรบริหำรโครงกำรกำรบริหำรกำรจัดซื้อ เป็นต้น

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

24
เกณฑ์กำรประเมินที่ 5 กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หลำกหลำยช่องทำงและมีประสิทธิภำพ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
มีกำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอก
สำนักงำนหลำกหลำยช่องทำงและมี
ประสิทธิภำพกับสถำนศึกษำได้ ดังนี้
1. ครบทุกสถำนศึกษำ
2. ทันตำมกำหนดเวลำ
3. ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ
สภำพและบริบท

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กำหนดแผนงำนโครงกำร
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. ประชุมอบรมผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อหำ
แนวทำงในกำรดำเนินกำรตำม
ช่องทำงกำรสื่อสำรกับสถำนศึกษำ
โดยใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ดังนี้
1. โทรศัพท์
2. โทรสำร
3. Web site
4. E-mail
5. E-Office
6 บอร์ด/ประชำสัมพันธ์
7. แผ่นพับ/จดหมำยข่ำว/วำรสำร
8. เสียงตำมสำย
9. กำรประชุมผู้บริหำร

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. โครงกำรแผนงำน
2. คำสั่งผู้รับผิดชอบ
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

เกณฑ์กำรประเมินที่ 6 กำรนำผลกำรดำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
มีกำรกำหนดผลกำรดำเนินงำนพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. กำหนดแผนงำนโครงกำร
1. แผนงำนโครงกำร
2. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบ
2. คำสั่ง
3. ประชุมคณะผู้รับผิดชอบ เพื่อวำงแนว 3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ทำงกำรปฏิบัติงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน

25
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
4. ดำเนินงำนตำมโครงกำร เพื่อนำมำ
ต่อยอดในกำรพัฒนำต่อไป
5. รำยงำนผล

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. คนในองค์กรมีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิง 1. กลุ่มจัดระบบกำรจัดกำรแลกเปลี่ยน 1. สรุปองค์ควำมรู้ในกำร
ระบบ(System thinking)
เรียนรู้ภำยในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มและ
2.คนในองค์กรมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้และ 2. นำข้อมูลเสนอขึ้นเว็บไซต์ของ
ระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
ปรับเปลี่ยนกรอบควำมคิดของตนให้เป็นไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยน
ตำมควำมเปลี่ยนแปลงของโลก (Mental 3. จัดเวทีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในระดับ
เรียนรู้
Model)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำน
3. มีกำรบริหำรองค์กรที่มุ่งสร้ำงบรรยำกำศ
และจิตสำนึกให้กับบุคคลในองค์กรในกำร
ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของตนไปสู่
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ (Personal mastery)
4. มีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team
learning)

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ

26
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร สร้ำง
บรรยำกำศ และจิตสำนึกร่วมในกำรทำงำน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. มีกระบวนกำรที่ทำให้เกิดกำรถ่ำยทอด
1 แต่งตั้งคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้และ 1. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำร
ควำมรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรควำมรู้ระดับ
จัดกำรควำมรู้ระดับกลุ่มและ
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ
กลุม่ และระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
ระหว่ำงสถำนศึกษำ
กำรศึกษำ
2. แผนกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำง
2. มีกระบวนกำรเก็บรวบรวมวิธีปฏิบัติที่เป็น 2. กลุ่มทุกกลุ่มจัดทำแผนกำรจัดกำร
น้อยกลุม่ ละ 1 เรื่อง
เลิศและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำให้
ควำมรู้ (Knowledge Management) 3. วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศเว็บไซต์
เกิดกำรขยำยผลหรือเกิดเครือข่ำยหรือ
โดยกระบวนกำร 7 ขั้นตอน
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ของกลุ่มต่ำงๆ
- กำรบ่งชี้ควำมรู้(Knowledge
ldentification)
- กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้
(Knowledge Creation and
Acquisition)
- กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)
- กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้
(Knowledge Codification and
Refinement)
- กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge
Access)
- กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้
(Knowledge Sharing)
- กำรเรียนรู้ (Learning)

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
มีกำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยวิธี ดังนี้
1. มีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team
learning)
2. มีกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกตำแหน่ง
เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพและสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเว็บไซต์

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กำหนดแผนงำนโครงกำรฯ
2. กำหนดกิจกรรม เช่น กำรประชุม/
สัมมนำ กำรจัดทำพัฒนำองค์กร
กำรศึกษำดูงำน กำรส่งเสริมให้
ศึกษำพัฒนำตนเอง ฯลฯ
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนปฏิบัติกำร
2. โครงกำร
3. แนวทำงกำรดำเนินงำน
4. เอกสำรกำรรำยงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร/ศูนย์เทคโนฯ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรนำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำร กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรส่งเสริม
1. กำหนดแผนงำนโครงกำร
1. แผนงำนโครงกำร
สนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัดมีกำรพัฒนำงำน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
2. คำสั่ง
ในหน้ำที่รับผิดชอบ โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 3. ประชุมคณะทำงำน เพื่อวำงแผน 1. 3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่นรำยงำน
เพื่อพัฒนำงำนในหน้ำที่และพัฒนำองค์กร
กำรกำรดำเนินงำน
2. กำรปฏิบัติงำนโครงกำร/
4. รำงำนผลกำรดำเนินงำน
3. กิจกรรมงำนวิจัย ฯลฯ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัด 1. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 1. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ
กำรศึกษำตำมภำระงำนที่กำหนดใน
2. จัดทำคำสั่งมอบอำนำจ/มอบหมำย 2. คำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำม
กฎกระทรวง โดยกำรกำหนดหลักเกณฑ์และ
งำน
รับผิดชอบ
วิธีกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำร
3. แจ้ง/ประสำนสถำนศึกษำในสังกัด
3. เอกสำรรำยงำนผล
ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจ
4. สรุปรำยงำนผล
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนของ 3 องค์คณะบุคคลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่ คณะกรรมกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำ(กพท.) คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ)
คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรส่งเสริม
1. สรรหำองค์คณะบุคคล ได้แก่ คณะ 1. รำยงำนกำรประชุม
ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนของ 3 องค์คณะ
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. สรุปผลกำรดำเนินงำน
บุคคลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่
(กพท.), คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำร
1. คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กพท.)
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขต
2. คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
พื้นที่กำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ) คณะกรรมกำรติดตำม
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ)
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
3. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
(ก.ต.ป.น.)
พื้นที่กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.)
2. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้ 3
องค์คณะ
3. ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนของ3
องค์คณะ
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มนิเทศฯ

29
เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กำร หน่วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
มีกำรดำเนินงำนที่เป็นกำรส่งเสริมสนับสนุน/
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่มี
ควำมสำคัญต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กำหนดแผนงำน/โครงกำร
2. แจ้งประชำสัมพันธ์แนวทำงกำร
ดำเนินงำน
3. ประสำนควำมร่วมมือ
4. ประชุมชี้แจง
5. สรุปรำยงำนผล

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. หนังสือสั่งกำร
3. รำยงำนกำรประชุม
4. เอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
5. เอกสำรรำยงำนผล

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำร
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับกำร
สนับสนุนช่วยเหลือจำกเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอกในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
วิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณและ
ด้ำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กำหนดแผนงำน/โครงกำร
2. ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3. ประชุมร่วมกับบุคคล/องค์กร/
หน่วยงำนอื่น
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. รำยงำนกำรประชุม
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนโยบำยและแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำนกำร
ดำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน คือ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กำหนดแผนงำน/โครงกำร
2. แต่งตั้งคณะทำงำนรับผิดชอบ
3. กำหนดหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และ
วิธีกำรในกำรออกติดตำมงำนในเรื่อง
ต่ำงๆ เช่น ด้ำนวิชำกำร เรื่อง กำร
รับนักเรียน เด็กนักเรียนออกกลำงคัน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เด็ก
นักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ฯลฯ
ด้ำนงบประมำณ เรื่อง กำรเบิก
จ่ำยเงินนอกงบประมำณ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ฯลฯ
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล เรื่อง กำร
ประเมินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรประเมิน
ผู้บริหำรที่ขอย้ำยโรงเรียน กำรออก
สืบข้อเท็จจริงคดีควำมต่ำงๆ เป็นต้น
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป เรื่อง กำรออก
ตรวจติดตำมโรงเรียนที่ได้รับควำม
เสียหำยจำกวำตภัย/อุทุกภัย

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
3. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
5. เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำทั้ง 4 ด้ำน และช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำบริหำรและ
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำกับ ดูแล 1. จัดทำแผนงำนโครงกำรกำรกำกับ
1. แผนงำน/โครงกำร
กลุ่มรับผิดชอบหลักกลุ่มนิเทศฯ
ติดตำม ประเมินผล และนิเทศสถำนศึกษำ
ดูแลติดตำม ประเมินผล และนิเทศ 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กลุ่มงำนร่วม
ดังนี้
สถำนศึกษำ
3. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
-ทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
1. สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร
2. แต่งตั้งคณะบริหำร/คณะทำงำนเพื่อ 3. สรุปและรำยงำนผลกำร
จำเป็นของสถำนศึกษำ
จัดทำเครื่องมือกำรกำกับ ดูแล
ดำเนินงำน
2. มีกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร
ติดตำม ประเมินผล และนิเทศ
4. เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
สถำนศึกษำ
3. ดำเนินกำรตำมแผนกำรกำกับ ดูแล
ติดตำม ประเมินผล และนิเทศ
สถำนศึกษำต่ำงๆ เช่น ด้ำนวิชำกำร
เรื่อง กำรรับนักเรียน เด็กนักเรียน
ออกกลำงคัน กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เด็กนักเรียนอ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้ ฯลฯ ด้ำนงบประมำณ
เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ
กำรจัดซื้อ/จ้ำง ด้ำนบริหำรงำน
บุคคล เรื่อง กำรประเมินกำรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กำรประเมินผู้บริหำรที่ขอย้ำย
โรงเรียน กำรออกสืบข้อเท็จจริงคดี
ควำม ฯลฯ ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
เรื่อง กำรออกตรวจติดตำมโรงเรียนที่
ได้รับควำมเสียหำยจำกวำตภัย/อุทุกภัย
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงมีระบบแบบแผน
ในกำรดำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4
ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
ในกำรจักกำรเรียนกำรสอน
ในสถำนศึกษำในสังกัด

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทำแผนงำน/โครงกำร
2. แต่งตั้งคณะทำงำนและ
คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมกำรประมวลผล
3. ประชุมคณะทำงำนด้ำนต่ำงๆเพื่อ
วำงแผนดำเนินงำน
4. ดำเนินกำรตำมแผนและจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำ เช่น ด้ำน
วิชำกำร เรื่อง กำรรับนักเรียน เด็ก
นักเรียนออกกลำงคัน กำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เด็กนักเรียนอ่ำน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ ฯลฯ ด้ำน
งบประมำณ เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงิน
นอกงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ฯลฯ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล เรื่อง
กำรประเมินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำร
ประเมินผู้บริหำรที่ขอย้ำยโรงเรียน
กำรออกสืบข้อเท็จจริงคดีควำมต่ำงๆ
เป็นต้น ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป เรื่อง
กำรออกตรวจติดตำมโรงเรียนที่
ได้รับควำมเสียหำยจำกวำตภัย/
อุทุกภัย
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
3. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
4. เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรนำผลของกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน
วิเครำะห์ข้อมูลในกำรดำเนินงำนติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนำคุณภำพในกำรจักกำรเรียนกำรสอน
ในสถำนศึกษำในสังกัด

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทำแผนงำน/โครงกำร
2. แต่งตั้งคณะทำงำนและ
คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมกำรประมวลผล
3. ประชุมคณะทำงำนด้ำนต่ำงๆเพื่อ
วำงแผนดำเนินงำน
4. ดำเนินกำรตำมแผนและจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำ เช่น
เช่น ด้ำนวิชำกำร เรื่อง กำรรับ
นักเรียน เด็กนักเรียนออกกลำงคัน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เด็ก
นักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ฯลฯ
ด้ำนงบประมำณ เรื่อง กำรเบิก
จ่ำยเงินนอกงบประมำณ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ฯลฯด้ำนบริหำรงำนบุคคล
เรื่อง กำรประเมินกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กำรประเมินผู้บริหำรที่ขอย้ำย
โรงเรียน กำรออกสืบข้อเท็จจริงคดี
ควำม เป็นต้น ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
เรื่อง กำรออกตรวจติดตำมโรงเรียนที่
ได้รับควำมเสียหำยจำกวำตภัย/อุทุกภัย
4.สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
3. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
4. เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มรับผิดชอบหลักกลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มงำนร่วม
-ทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

มาตรฐานที่ 2
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ประสำน ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สถำนศึกษำมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญตำมกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
2. จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
3. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำร
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ออกนิเทศติดตำมผล
7. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. โครงกำร/แผนงำน
2. คำสั่ง
3. กรอบหลักสูตรท้องถิ่นของ
เขตพื้นที่
4. รำยงำนผลกำรส่งเสริมกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำม
กำรใช้หลักสูตร

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดระบบกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สพม.21 ได้มอบนโยบำยให้สถำนศึกษำมีกำร - ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถำนศึกษำ
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน - ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำร
พุทธศักรำช 2551
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
- นิเทศติดตำมกำรใช้หลักสูตร

หลักฐำนอ้ำงอิง
- คำสั่ง
- โครงกำร/แผนงำน
- กรอบหลักสูตรท้องถิ่นของ
เขตพื้นที่
- รำยงำนผลกำรส่งเสริมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
- รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำม
กำรใช้หลักสูตร

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

36
เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนเป็นสำคัญ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สถำนศึกษำในสังกัดมีอุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ 1. จัดหำผลิตสื่อ อุปกรณ์เครื่องมือในกำร 1. ทะเบียนกำรจัดสรรสื่อ
กลุ่มนิเทศฯ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียน
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
2. โครงกำรพัฒนำผลิตสื่อของ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำร
สถำนศึกษำ
ผลิต จัดหำและพัฒนำสื่อ เครื่องมือ
3. รำยงำนผลกำรใช้สื่อของ
อุปกรณ์ ในกำรเรียนรู้
สถำนศึกษำ
3. นิเทศติดตำมกำรใช้สื่อ
4. รำยงำนผลกำรนิเทศ
4. สรุปรำยงำนผล
ติดตำมกำรใช้สื่อ
เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 ส่งเสริมกำรวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สถำนศึกษำมีกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ใน 1. จัดทำข้อมูล/สังเครำะห์ผลกำรทดสอบ 1. รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร
กลุ่มนิเทศฯ
กำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2. นิเทศติดตำมกำรนำผลกำรประเมินไปใช้
ทดสอบ
ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
2. รำยงำนผลกำรนำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ
3. รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำม
กำรนำผลกำรประเมินไปใช้
เกณฑ์กำรประเมินที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ - จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบประกัน
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
คุณภำพกำรศึกษำ
- ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- นิเทศติดตำมกำรประกันคุณภำพภำยใน

หลักฐำนอ้ำงอิง
- โครงกำรฯ
- รำยงำน SAR
- รำยงำนกำรนิเทศติดตำมกำร
ประกันคุณภำพ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

37
เกณฑ์กำรประเมินที่ 6 กำรวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน
วิชำกำร

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สำนักงำนเขตพื้นที่มีกำรสนับสนุนให้
สถำนศึกษำทำงำนวิจัย และนำผลกำร
วิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร
2. สำนักงำนเขตพื้นที่ให้กำรสนับสนุน
บุคลำกรในสังกัดจัดทำงำนวิจัย

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. คำสั่ง
2. โครงกำร
3. หนังสือสั่งกำร
4. ผลงำนวิจัย

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่ มีกำรส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และมีแนวทำงกำรดำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กำหนดแผนงำน/โครงกำร
2. แจ้งแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมพัฒนำผู้
ในค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
3. สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรม
ผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ
4. สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน
5. พัฒนำครูแนะแนว ครูฝ่ำยปกครอง
6. รำยงำนผล

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนปฏิบัติรำชกำร
2. เอกสำรชี้แจงแนวปฏิบัติ
3. เอกสำรกำรอบรม
4. รำยงำนกำรอบรม
5. รำยงำนกำรประเมินกำร
ส่งเสริมผู้เรียน
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศฯ

38
เกณฑ์กำรประเมินที่ 8 ประสำน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพตำม
ควำมต้องกำร/ควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่อง

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กำหนดเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรและวิชำชีพของ สพม. 21
ดังนี้
1.1 เครือข่ำยสถำนศึกษำ 10
เครือข่ำย
1.2 เครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน
1.3 เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
1.4 เครือข่ำยวิชำกำรต่ำง ๆ เช่น
ภำษำไทย สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
1.5 เครือข่ำยสภำนักเรียน
1.6 ชมรม To be number one
2. สำรวจ/ศึกษำควำมสนใจ สร้ำง
เครือข่ำยทำงวิชำกำรหรือเครือข่ำย
วิชำชีพ

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ประกำศจัดตั้งเครือข่ำย
2. แนวทำงกำรดำเนินงำน
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ของเครือข่ำย

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. มีแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณที่
สอดคล้องกับนโยบำยของ สพฐ.
2. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบครบทุก
ภำรกิจงำน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. กำหนดผู้รับผิดชอบครบทุกภำรกิจ
1. แผนปฏิบัติกำร
งำน
ปีงบประมำณ
2. กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติใน 2. คำสัง่ กำหนดผู้รับผิดชอบ
กำรกำกับ ควบคุมกำรใช้งบประมำณ 3. มำตรกำรและแนวปฏิบัติ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน

39
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
3. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรกำกับ
ให้เป็นไปตำมกำหนด
ในกำรกำกับ ควบคุมกำร
ควบคุมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไป
3. กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติ
ใช้งบประมำณให้เป็นไป
ตำมที่กำหนด
ควบคุมกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ตำมที่กำหนด
4. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติควบคุมกำร
โดยมีทะเบียนควบคุมกำรใช้และมีกำร 4. มำตรกำรและแนวปฏิบัติ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โดยมี
บำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้
ควบคุมกำรใช้ วัสดุ
ทะเบียนควบคุมกำรใช้และมีกำร
ตลอดเวลำ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
บำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้
4. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำร
5. มำตรกำรและแนวปฏิบัติ
ตลอดเวลำ
ควบคุมกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์
ในกำรควบคุมกำรใช้
5. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำร
โดยมีทะเบียนคุมกำรใช้และมี
ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์
ควบคุมกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์
มำตรกำรลดกำรใช้ที่ฟุ่มเฟือย
โดยมีทะเบียนควบคุมกำร
โดยมีทะเบียนควบคุมกำรใช้และมี
5. มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็น
ใช้และมีมำตรกำรลดกำร
มำตรกำรลดกำรใช้ฟุ่มเฟือย
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้ฟุ่มเฟือย
6. มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่รับผิดชอบ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบครบทุก
1. กำหนดผู้รับผิดชอบครบทุกภำรกิจ
1. บัญชี
ภำรกิจงำน
งำน
2. ทะเบียนพัสดุ
2. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรกำกับ 2. กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติใน
ควบคุมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไป
กำรกำกับ ควบคุมกำรใช้งบประมำณ
ตำมที่กำหนด
ให้เป็นไปตำมที่กำหนด
3. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติควบคุมกำร 3. กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์โดยมีทะเบียน
ควบคุมกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

40
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
ควบคุมกำรใช้และมีกำรบำรุงรักษำให้
อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้ตลอดเวลำ
4. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำร
ควบคุมกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์
โดยมีทะเบียนควบคุมกำรใช้และมี
มำตรกำรลดกำรใช้ฟุ่มเฟือย
5. มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. มีกำรจัดทำบัญชี และสำมำรถ
ตรวจสอบได้

แนวทำงกำรดำเนินกำร
โดยมีทะเบียนควบคุมกำรใช้และมี
กำรบำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่พร้อม
ใช้ตลอดเวลำ
4. มีมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำร
ควบคุมกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์
โดยมีทะเบียนคุมกำรใช้และมี
มำตรกำรลดกำรใช้ที่ฟุ่มเฟือย
5. มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. มีกำรกำหนดกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมแผนงำนโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2. ยึดหลักกำรปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกำรคลัง
อย่ำงเคร่งครัด
3. ยึดหลักกำรของควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้
4. จัดทำฐำนข้อมูลที่เป็นระบบ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ชี้แจงและมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำน 1. ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน
ให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
งบประมำณประจำปี
2. อบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่
2. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
3. วิเครำะห์โครงกำร/แผนงำน
4. เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด้ำนกำรเงิน
ชี้แจงแนะนำเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
โครงกำรในกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

41
เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรสรุปรำยงำนผลในกำรบริหำรงบประมำณ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
สำมำรถตรวจสอบได้
2. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และ
สรุปผล
3. วิเครำะห์ข้อมูล

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบครบทุกภำรกิจงำน 1. คำสั่ง
2. ประชุมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
2. แบบประเมินผล
3. รำยงำนข้อมูลตำมแบบประเมิน
4. วิเครำะห์ข้อมูล
5. นำผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลไป
ตรวจสอบและปรับปรุง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

เกณฑ์กำรประเมินที่ 5 กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. สถำนศึกษำในสังกัดและเขตพื้นที่มี
1. ศึกษำข้อมูล สภำพปัญหำ ข้อเท็จจริง 1. แผนงำน/โครงกำรฯ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย
จำกผลกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน 2. กระดำษทำกำร
งบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ ให้
ด้ำนกำรเงินของสถำนศึกษำในสังกัด 3. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กำรควบคุมมำตรฐำนของสำนักงำนเขต 2. จัดทำแผนฯ กำรตรวจสอบประจำปี 5. ทะเบียนบันทึกผู้ติดต่อ
พื้นทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
โดยกำหนดเป้ำหมำยสถำนศึกษำหรือ
สอบถำมปัญหำด้ำน
2. สถำนศึกษำและสำนัดงำนเขตพื้นที่มี
จุดตรวจที่มีควำมเสี่ยงสูงเป็นอันดับ
กำรเงินฯ
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย
แรกและติดตำมผลกำรบริหำรงำน
6. เอกสำรกำรให้ควำมรู้และ
ข้อบังคับ ลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร
กำรเงินฯหน่วยรับตรวจที่มีจุดอ่อน
ตอบข้อสงสัยข้อหำรือ
กำรใช้จ่ำยด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินฯ
ด้ำนกำรเงินของ
3. สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่
เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
สถำนศึกษำในสังกัด
กำรศึกษำมีกำรบริหำรด้ำนงบประมำณ
กำรศึกษำฯทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 7. จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่จัดทำ
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำกำร 3. กำหนดปฏิทิน วำงแผนกำรตรวจสอบ
บัญชีของสถำนศึกษำ
เรียนกำรสอน
และดำเนินกำรตำมแผนฯ
8. จัดทำคู่มือกำรใช้จ่ำยเงิน
4. สรุปผลกำรตรวจสอบ วิเครำะห์และ
อุดหนุนของสถำนศึกษำ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภำยใน

42
เกณฑ์กำรประเมินที่ 5 กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเสนอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตฯ และ สพฐ.
4. ให้คำปรึกษำแนะนำ และให้ควำมเห็น
เกีย่ วกับกำรดำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คำสั่ง คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
แก่สถำนศึกษำ(หน่วยรับตรวจ) และ
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ
5. พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
บัญชีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ เช่นจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่
จัดทำบัญชีของสถำนศึกษำ จัดทำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรใช้จ่ำย
เงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ เผยแพร่ทั้ง
ระดับเขตพื้นที่และระดับ สถำนศึกษำ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริม สนับสนุนงำนด้ำนกำรตรวจ
สอบในระดับสถำนศึกษำ เช่นแต่งตั้งผู้
ตรวจสอบภำยในระดับสถำนศึกษำเพื่อ
พัฒนำเครือข่ำย ตรวจสอบภำยในระดับ
สถำนศึกษำ และจัดโครงกำรอบรมผู้
ตรวจสอบภำยในระดับสถำนศึกษำ

หลักฐำนอ้ำงอิง
9. จัดทำคู่มือและตัวอย่ำง
กำรจัดทำบัญชีแก่
ผู้ปฏิบัติงำนบัญชีของ
สถำนศึกษำ
10. หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินฯ
ของสถำนศึกษำ
11. กำรตอบข้อซักถำม
และไขข้อข้องใจในด้ำน
กำรเบิกจ่ำยเงินใน
ระเบียบกำรใช้จ่ำยเงิน
แก่บุคลำกรในเขตพื้นที่
และตอบข้อซักถำมทำง
โทรศัพท์จำกครู/
เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
12. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจ
สอบภำยในระดับ
สถำนศึกษำ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

43
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. สพม. 21 สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล อัตรำ
กำลังและวำงแผนอัตรำกำลังใน
สถำนศึกษำได้สอดคล้องภำรกิจงำน ควำม
จำเป็นควำมต้องกำรของสถำนศึกษำได้
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด
2. สถำนศึกษำในสังกัดมีอัตรำกำลังครูครบ
เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
3. สพม. 21 สำมำรถบริหำรอัตรำกำลังครู
ในสถำนศึกษำได้ตรงตำมควำมจำเป็น
และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำขจัด
ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำกำลังครุ
สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำสอดคล้อง
กับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
ดังนี้
2.1 กำรขอกำหนดตำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือนเพิ่มใหม่
2.2 กำรเกลี่ยอัตรำกำลังครู
2.3 กำรจัดสรรอัตรำกำลังเพิ่ม
2.4 กำรปรับปรุงตำแหน่ง

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สำรวจตรวจสอบข้อมูลปริมำณงำน
ของสถำนศึกษำคือจำนวนนักเรียน
และจำนวนครูตำม จ.18 วันที่ 10
มิ.ย. ของปี
2. สำรวจข้ำรำชกำรครูที่จะเกษียณ
อำยุในแต่ละปี/ล่วงหน้ำ 5 ปี
3. สำรวจพนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำ
จ้ำง
4. สำรวจควำมต้องกำรครูของ
สถำนศึกษำ
5. สพม. 21วิเครำะห์และวำงแผน
อัตรำกำลังในสถำนศึกษำ
6. จัดทำแผนอัตรำกำลัง 1 ปี 3 ปี 5ปี
7. เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตดำเนินกำร
บริหำรอัตรำกำลังดังนี้
7.1 กำรขอกำหนดตำแหน่งและ
อัตรำเงินเดือนเพิ่มใหม่ให้ครบ
เพียงพอตำมภำรกิจงำน ควำม
จำเป็น ควำมต้องกำรและ
ประโยชน์กำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. เอกสำรข้อมูลจำนวน
นักเรียน/กำรจัดชั้นเรียน
และครูตำม จ.18 วันที่
10 มิ.ย.
2. ข้อมูลกำรเกษียณของครู
3. ข้อมูลควำมต้องกำรครู
4. ข้อมูล/คำสั่งกำหนด
ตำแหน่ง/เกลี่ยอัตรำกำลัง
จัดสรรตำแหน่งและกำร
ปรับปรุงตำแหน่ง
5. ข้อมูลกำรบรรจุ
6. คำสั่งย้ำย/โอน
7. โครงกำรพัฒนำครู
8. รำยชื่อครู บุคลำกรผู้ได้รับ
กำรพัฒนำ
9. คำสั่งครูได้วิทยฐำนะ
10. ข้อมูลกำรจัดสรรครู
อัตรำจ้ำง/พนักงำน
รำชกำร

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
7.2 กำรเกลี่ยอัตรำกำลังครูจำก
โรงเรียนเกินเกณฑ์ให้
สถำนศึกษำที่ขำดเกณฑ์มำก
ที่สุดตำมลำดับและควำมจำเป็น
7.3 กำรจัดสรรอัตรำกำลังเพิ่ม
ให้แก่สถำนศึกษำตำมควำม
ขำดเกณฑ์มำกที่สุด ตำมลำดับ
และมีควำมจำเป็นต่อกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
7.4 กำรปรับปรุงตำแหน่งให้สอดรับ
กับภำรกิจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อ
กำรสรรหำกำรบรรจุและแต่งตั้ง
ครู

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
ด้วยทรัพยำกรบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตมี
1. ตรวจสอบตำแหน่ง ศึกษำวิเครำะห์
1. หนังสือแจ้งประชำสัมพันธ์
ควำมรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและแตกต่ำงเพื่อ
ภำรกิจงำน ควำมสำคัญ ควำมจำเป็น
ประกำศกำรรับสมัคร
กำรบริหำรจัดกำรหรือพัฒนำทรัพยำกรที่ดี
และควำมต้องกำรบุคลำกรที่จะต้อง
สอบแข่งขัน/คัดเลือก
และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่บุคลำกรใน
มำปฏิบัติงำน
2. หนังสือแจ้งประกำศหลัก
องค์กร สพม. 21 จึงต้องพิจำรณำดำเนิน 2. ศึกษำควำมรู้แนวทำงกำรสรรหำ
เกณฑ์และวิธีกำรย้ำยกำร
กำรบริหำรจัดกำรหรือพัฒนำทรัพยำกร
ตลอดกำรบรรจุและแต่งตั้งในงำนให้
ประเมินศักยภำพผู้ขอย้ำย
อย่ำงละเอียดรอบครอบ ให้มีควำมยุติธรรม
ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกำรมิให้กำร
ครู/ผู้บริหำร

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
โปร่งใส ถูกต้องเป็นไปตำม กฎหมำย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทำง
รำชกำรกำหนด โดยผ่ำนขั้นตอนกระบวน
กำรตรวจสอบ กลั่นกรอง โดยรูปคณะ
กรรมกำร และโดยควำมเห็นชอบหรือกำร
อนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขต และมีควำมเป็น
ธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยไม่
มีปัญหำหรือไม่มีกำรร้องเรียนใด ๆ
1. ดำเนินกำรสรรหำ ดังนี้
1.1 ดำเนินกำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.2 ดำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียน
ทุนตำมโครงกำรที่ สพฐ.กำหนด
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.3 ดำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษหรือ
ตำมควำมจำเป็นตำม ว.12 (ว.3)
1.4 กำรบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือก ถูกต้องเป็นไป
ตำมควำมจำเป็นและควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำและเป็นไปตำม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปฏิบัติงำนผิดพลำดและดำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรขั้นตอน หลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ทำงรำชกำรกำหนดใน
แต่ละเรื่อง
3. เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพิจำรณำตำแหน่ง
ว่ำงและตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
วำงแผนกำรสรรหำและกำหนดเกณฑ์
และวิธีกำรสรรหำบุคลำกร
3.1 สรรหำโดยกำรสอบแข่งขัน
3.2 สรรหำโดยกำรสอบคัดเลือก
3.3 สรรหำโดยกำรคัดเลือก
4. แจ้งประกำศกำรสรรหำและ
ประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดำเนินกำรสรรหำ ตลอดเอกสำร
คุณสมบัติให้บุคคลได้ทรำบโดยทั่วกัน
5. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรดำเนินงำนในกำรสรรหำทุก
ขั้นตอน
6. ประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจงำนกับ
คณะทำงำนคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
และมอบหมำยงำน
7. สรุปผลดำเนินงำนสรรหำในแต่ละ
เรื่องเสนอ ผอ.สพม.21 พิจำรณำ
นำเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต

หลักฐำนอ้ำงอิง
3. ประกำศรำยชื่อผู้
สอบแข่งขันได้/ผู้สอบ
คัดเลือกได้
4. หนังสือแจ้งประกำศกำร
เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขัน
ได้/ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ
เอกสำรคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบ
คัดเลือก/ผู้ขอย้ำย
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรประเมินผู้เข้ำรับ
กำรคัดเลือกและหรือ
กลั่นกรองกำรย้ำย
7. รำยงำนกำรประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตอนุมัติกำร
บรรจุกำรย้ำย กำรโอน
8. คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
9. คำสั่งย้ำย/โอน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ขั้นตอน แนวปฏิบัติที่ทำงรำชกำร
พิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ
กำหนดเป็นไปตำมไม่มีปัญหำกำร 8. บรรจุและ แต่งตั้ง ผู้มีคุณสมบัติตำม
ร้องเรียนใดๆ
ตำแหน่งว่ำง
1.5 กำรย้ำย/โอน ครู โดยปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.หรือ
ทำงรำชกำรกำหนด โดยรูปคณะ
กรรมกำรตรวจเอกสำรข้อมูลและ
กลั่นกรองกำรพิจำรณำย้ำยก่อน
นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขต พิจำรณำ
อนุมัติให้ย้ำย และตรงตำมควำม
ประสงค์ของผู้ขอย้ำย ตำแหน่งว่ำง
และควำมจำเป็นและควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ ไม่มีปัญหำกำร
ร้องเรียนใด ๆ

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็น
ของครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กำรบำรุงรักษำและกำรพัฒนำบุคลำกร 1. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศครู โดยจัดทำ 1. ข้อมูลสำรสนเทศครู
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
บุคคลให้มีสมรรถนะควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ข้อมูลสำรสนเทศที่จำเป็นที่จะนำมำ 2. แผน/โครงกำรพัฒนำ ครู
ในงำนและควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำก
ใช้วำงแผนพัฒนำ เช่น
พนักงำนรำชกำร อัตรำ
หลำย ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็น
- ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ
จ้ำงและลูกจ้ำงประจำ
สิ่งสำคัญยิ่งและจำเป็นอย่ำงยิ่ง สำหรับ
และควำมต้องกำรพัฒนำของ
3. รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็น
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
หน่วยงำน หรือองค์กร ที่มีบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพปฏิบัติงำนสำเร็จได้ตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด ดังนั้น สพม. 21 ได้
มองเห็นควำมจำเป็นควำมสำคัญในกำร
พัฒนำบุคลำกร และได้จัดกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสังกัดอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง
และให้ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดมี
สมรรถนะควำมรู้ควำมสำมำรถ ในงำน
และมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยใน
กำรปฏิบัติงำน ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงวิชำกำร สังคม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
สำมำรถขจัดปัญหำกำรขำดแคลนครูใน
กลุ่มสำระวิชำหลัก ครูสำมำรถพัฒนำงำน
จัดกำรเรียนรู้ได้หลำกหลำยเป็นผลสำเร็จ
และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
มีควำมมั่นคงในกำรดำรงชีพ เป็นครูมือ
อำชีพ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน เพื่อ
ร่วมงำน องค์กร ชุมชนสังคม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
บุคลำกรและของหน่วยงำน
- ข้อมูลสถำนที่ในกำรจัดอบรมพัฒนำ
หรือเครือข่ำยในกำรพัฒนำ
- ข้อมูลบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
วิทยำกร ในสำขำวิชำต่ำงๆ
- งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรพัฒนำ
2. จัดทำแผน/โครงกำรพัฒนำครู
รวมถึงกำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำร
พัฒนำที่หลำกหลำยตำมควำม
ต้องกำรของส่วนรำชกำร ตำมควำม
ต้องกำรของครู ดังนี้
2.1 โครงกำรพัฒนำครูก่อนกำร
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำมที่
ก.ค.ศ.กำหนด
2.2 โครงกำรพัฒนำครูก่อนกำร
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ
เชี่ยวชำญพิเศษ

หลักฐำนอ้ำงอิง
4. หนังสือเชิญวิทยำกร
5. เอกสำร คู่มือกำรอบรม
พัฒนำครูตำมโครงกำร
ต่ำงๆ
6. ตำรำงจัดอบรมพัฒนำครู
7. หนังสือแจ้งประชำสัมพันธ์
ให้ครูสมัครเข้ำอบรม
พัฒนำ
8. หนังสือแจ้งประสำนงำน
จัดพัฒนำกับสถำนบัน
อุดมศึกษำและแจ้ง
โรงเรียนจัดส่งครูเข้ำรับ
กำรพัฒนำตำมโครงกำร
9. หนังสือส่งรำยชื่อครูเข้ำรับ
กำรพัฒนำตำมโครงกำร
ต่ำงๆ
10. คู่มือกำรปฏิบัติงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ

48
เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็น
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
2.3 โครงกำรพัฒนำครูผู้ช่วย
2.4 โครงกำรพัฒนำสร้ำง
ประสิทธิภำพพนักงำน
รำชกำร
2.5 โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพของครูอัตรำ
จ้ำง/ลูกจ้ำงชั่วครำว
3. จัดทำเครื่องมือ เอกสำรในกำรพัฒนำ
4. ดำเนินกำรพัฒนำตำมโครงกำร
5. ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
6. ประสำรร่วมมือกับ สพฐ./ศูนย์พัฒนำ
ทำกำรพัฒนำครูตำมโครงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
7. ประชำสัมพันธ์ให้ครูเข้ำรับกำร
พัฒนำก่อนกำรแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ โดยร่วมมือกับสถำบัน
อุดมศึกษำส่งรำยชื่อผู้ประสงค์เข้ำรับ
กำรอบรมทุกวันที่ 10 ของเดือน
8. กระจำยอำนำจให้ สถำนศึกษำได้
พัฒนำครูตำมควำมต้องกำรแล้ว
รำยงำน สพม.21 ทรำบ

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
1. ทำกำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพใน
1. ทะเบียนควบคุมผู้
ศึกษำในสังกัด สพม.21 ได้รับกำรส่งเสริม
สังกัด ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ประกอบวิชำชีพ
วินัยมีคุณลักษณะเป็นครูดีและคุณภำพเป็น
และจรรยำบรรณของวิชำชีพทำง
2. โครงกำรพัฒนำส่งเสริม
ที่พึงประสงค์ในกำรประกอบวิชำชีพทำง
กำรศึกษำ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
กำรศึกษำ คือ เป็นผู้ทมี่ ีทัศนคติที่ดีต่อวิชำ- 2. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษำ และ
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ชีพประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชำชีพได้รับ
แก่ข้ำรำชกำรครู และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
ควำมก้ำวหน้ำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วิชำชีพเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ เป็น 3. สนับสนุนกำรรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ำย 3. รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
แบบอย่ำงที่ดีของนักเรียน บุคคล องค์กร
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำใน
ตำมโครงกำร
ชุมชนสังคม
สังกัด
4. จัดทำแผน/โครงกำรพัฒนำส่งเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำ
บรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
5. ดำเนินกำรพัฒนำ
6. ติดตำมและประเมินผล
7. ปรับปรุงกำรพัฒนำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
ของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

50
เกณฑ์กำรประเมินที่ 5 กำรส่งเสริม สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
1. จัดทำแผน/โครงกำรส่งเสริม สร้ำง
ศึกษำในสังกัด สพม. 21 ผู้ที่ประพฤติ
ขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ เป็นไป
ศึกษำ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของ 2. เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพิจำรณำหรือตั้ง
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ ผู้มีควำมคิดริเริ่ม
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนด
สร้ำงสรรค์และผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ศึกษำผู้สมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ
3. ประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้มีคุณสมบัติเสนอเอกสำร
หลักฐำนเข้ำรับกำรคัดเลือก
4. ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเอกสำร
คุณสมบัติและพิจำรณำคัดเลือกผู้
สมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ด้วยควำม
เป็นธรรม โปร่งใสโดยคำนึงถึงควำม
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพเป็นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ผลกำรปฏิบัติงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. โครงกำรส่งเสริม สร้ำง
ขวัญกำลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือก
3. หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
4. ประกำศผลกำรคัดเลือก
5. ทะเบียนรำยชื่อครูที่ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

51
เกณฑ์กำรประเมินที่ 5 กำรส่งเสริม สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และนำ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ
5. ประกำศผลกำรคัดเลือกให้ทรำบทั่ว
กัน
6. ดำเนินกำรมอบเกียรติบัตรหรือรำงวัล

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด 1. กำหนดแผนงำน/โครงกำร
1. แผนงำน/โครงกำร
นโยบำยในกำรพัฒนำและเครือข่ำยข้อมูล 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2. รำยงำนกำรประชุม
สำรสนเทศในองค์กรให้ได้มำตรฐำนถูกต้อง 3. ประชุมชี้แจงและหำแนวทำงในกำร 3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน สำมำรถตรวจสอบและนำข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลและพัฒนำเครือข่ำย
ออกมำใช้ได้อย่ำงมีระบบ
เช่น
1) เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
2) เครือข่ำยผู้ปกครอง
3) เครือข่ำยสภำนักเรียน
4) เครือข่ำย To be number one
5) เครือข่ำยทำงวิชำกำร เช่น อังกฤษ
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ฯลฯ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร/ศูนย์เทคโนโลยีฯ

52
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 กำรจัดทำสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด
นโยบำย ให้มีกำรจัดทำสำมะโนนักเรียน
และกำรรับนักเรียนที่ชัดเจน ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. จัดทำแผนงำน/โครงกำร
1. แผนงำน/โครงกำร
2. มอบนโยบำยให้ผู้บริหำรโรงเรียน
2. คำสั่ง
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมคณะผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบ
เพื่อหำแนวทำงและแนวทำงกำร
ดำเนินงำน
5. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
6. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด 1. แผนงำน/โครงกำร
1. แผนงำน/โครงกำร
นโยบำยกำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพ 2. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
2. คำสั่ง
แวดล้อม ให้ได้มำตรฐำนเกิดควำมประทับ 3. ประชุมคณะผู้บริหำรในองค์กรเพื่อหำ 3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ใจแก่ผู้มำติดต่อประสำนงำนกับองค์กร
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
4. ดำเนินงำนตำมมติที่ประชุม
5. สรุปและรำยงำนผล

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของ
สำนักงำนที่กำหนดไว้ และให้ได้มำตรฐำน
สำกลนิยม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทำมำตรฐำนเขตพื้นที่
2. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมำยงำน
3. จัดประชุมคณะผู้บริหำรองค์กร เพื่อ
กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
4. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
5. เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเครำะห์ข้อมูล
5. สรุปรำยงำนผล
6. ปรับปรุงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนที่ยัง
ไม่ได้มำตรฐำนสำกลนิยม

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. มำตรฐำนเขตพื้นที่กำร
ศึกษำ
2. คำสั่ง
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. คำสั่ง
3. รำยงำนกำรประชุม
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

เกณฑ์กำรประเมินที่ 5 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด
กำรปฏิบัติงำนทั้ง 4 ด้ำน อย่ำงชัดเจน
ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ
ป้องกันควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
ของผู้รับผิดชอบ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับทำงรำชกำร

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. แผนงำน/โครงกำร
2. ประชุมคณะผู้บริหำรเพื่อหำแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงใน
กำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบ
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
4. ดำเนินงำนตำมมติที่ประชุม
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 6 กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด 1. กำหนดแผนงำน/โครงกำร
นโยบำยให้มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 2. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบ
ผลงำนของนักเรียน ครู และบุคลำกรใน
3. ประชุมคณะผู้บริหำรในองค์กร
สังกัด ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชน
เพื่อกำหนดแนวทำงวิธีกำรกำร
ได้รับข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ให้
ดำเนินงำนและช่องทำงกำรสื่อสำร
เป็นปัจจุบันอย่ำงทั่วถึง ทันเหตุกำรณ์ โดย
และประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยวิธี
ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยสอดคล้องกับสภำพ
เช่น โทรศัพท์ โทรสำร E-Office
และบริบท
บอร์ดประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ
วำรสำร เสียงตำมสำย ประชุมชี้แจง
4. ดำเนินงำนตำมมติที่ประชุม
5. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. คำสั่ง
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

เกณฑ์กำรประเมินที่ 7 กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้มี
นโยบำยจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุก ๆ
ปีงบประมำณ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
1. แผนงำน/โครงกำร
2. ชี้แจงมอบนโยบำยให้โรงเรียนในสังกัด 2. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมคณะผู้บริหำร เพื่อหำแนวทำง
วำงแผนในกำรจัดสวัสดิกำร เช่น กำร
ตรวจสุขภำพประจำปี กำรจัดบริกำร
น้ำดื่ม กำแฟ/โอวัลติน หนังสือพิมพ์
ฯลฯ แก่ผู้มำติดต่อประสำนงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 8 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีนโยบำย 1. มอบนโยบำยลงสู่สถำนศึกษำ
1. รำยงำนกำรประชุม
ให้มีกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อ
2. ประชุมคณะผู้บริหำรสังกัด เพื่อ
2. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำในสังกัด
วำงแผนหำแนวทำงที่จะจัดหำ
ทรัพยำกร เช่น จัดทำผ้ำป่ำเพื่อ
กำรศึกษำ หรือสร้ำงอำคำรเรียน ขอ
งบประมำณจำกองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมำคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ
สถำนศึกษำ ขำยฉลำกกำรกุศล
จำหน่ำยวัตถุมงคล ฯลฯ
3. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

เกณฑ์กำรประเมินที่ 9 กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบัน
ทำงสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกมีนโยบำยให้
มีกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุก
รูปแบบ ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอื่นที่จัด
กำรศึกษำ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. กำหนดแผนงำน/โครงกำร
1. แผนงำนโครงกำร
2. มอบนโยบำยสู่ผู้บริหำรสถำนศึกษำใน 2. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
สังกัด ให้ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่
กำหนด
3. ประสำนควำมร่วมมือ
4. ติดตำม ประเมินผล
5. สรุปรำยงำนผล

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 แผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด
และตอบสนองควำมต้องกำรจำเป็นของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำร
1. แผนงำนโครงกำร
1. แผนงำน/โครงกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติกำร เพื่อกำหนด 2. แต่งตั้งคำสั่งในกำรรับผิดชอบ
2. คำสั่ง
โครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
3. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร ในกำร
3. รำยงำนกำรดำเนินงำน
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร/สำนักงำน
กำกับ ติดตำมผล
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/จังหวัด 4. จัดทำปฏิทินในกำรปฏิบัติงำน
ตอบสนองควำมต้องกำรจำเป็นของ
5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประมวลผล
6. สรุปรำยงำนผล
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 รูปแบบหรือวิธีกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำย กำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด และ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้กำหนด 1. ระดมแนวคิดจำกลุ่มเป้ำหมำย
แนวทำงและรูปแบบในกำรแก้ไขปัญหำ
2. สำรวจควำมคิดเห็นและคิดวิเครำะห์
โดยยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ พันธกิจ
เพือ่ สร้ำงควำมคิดเห็นร่วมกันใน
และยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
องค์กร
3. กำหนดตัวชี้วัด มำตรกำรเงื่อนไข
ควำมสำเร็จ
4. นิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล
5. รำยงำนผล วิเครำะห์ทบทวน เพื่อ
พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. เอกสำรวิเครำะห์
ประกอบกำรวำงแผน
2. แผนปฏิบัติกำรประจำปี
3. แผนนิเทศ กำกับ ติดตำม
ประเมินผล
4. รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงครอบคลุมและต่อเนื่อง
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีนโยบำย 1. แผนงำน/โครงกำร
ในกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน 2. แต่งตั้งคำสั่งในกำรรับผิดชอบ
ผล และนิเทศกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย 3. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรกำกับ
อย่ำงครอบคลุมและต่อเนื่องทุก ๆ
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปีงบประมำณ
นิเทศครอบคลุม งำนทั้ง 4 ด้ำน
4. จัดทำปฏิทินกำรนิเทศกำกับ ติดตำม
ครอบคลุมงำนทั้ง 4 ด้ำน
5. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์
ประมวลผล
6. สรุปรำยงำนผล

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำน/โครงกำร
2. คำสั่ง
3. รำยงำนผลกำรนิเทศ
กำกับติดตำม
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 ผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำร
กำหนดเป้ำประสงค์ ให้สอดคล้องกับ
แผนงำน/โครงกำร และดำเนินกำรตำม
เป้ำประสงค์

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. แผนงำน/โครงกำร
2. วิธีกำรดำเนินงำน
3. กำหนดขั้นตอนและปฏิทินกำร
ดำเนินงำน
4. สร้ำงเครื่องมือสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อ
กำรวิเครำะห์
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนงำนฯ/โครงกำร
2. คำสั่ง
3. แบบรำยงำน
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน

มำตรฐำนที่ 3
ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนภำยในกลุ่มและหน่วยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 ผลงำนแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำรขั้นตอนในกำรพัฒนำงำน มีคุณภำพแบะเป็นแบบอย่ำงเกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ และ
เพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร
เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนต้องเป็นผลงำนภำยในช่วงระยะเวลำ 3 ปี กรณีเป็นผลงำนที่เกินระยะเวลำที่กำหนดต้องเป็นผลงำน
ที่มีกำรพัฒนำผลงำนนั้นต่อเนื่อง
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
กลุ่มและหน่วยงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่ 1. กลุ่ม/หน่วย ศึกษำประเด็นรำยละเอียด
กำรศึกษำ มีผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
กำรดำเนินงำนภำยในกลุ่ม/หน่วย
เป็นผลงำนที่ประสบควำมสำเร็จเป็น
2. แต่งตัง้ คณะทำงำน พิจำรณำ
แบบอย่ำง เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำเพิ่ม
กระบวนกำรขั้นตอนในกำรพัฒนำงำน
ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร
3. นำเสนอผลงำนที่มีกำรพัฒนำ เพื่อเป็น
แบบอย่ำงต่อกำรศึกษำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. คำสั่งแต่งตั้ง
2. เอกสำร/ผลงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มทุกกลุ่ม
(อย่ำงน้อยกลุ่มละ 1 เรื่อง)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในโดยสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับปฐมวัย จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน)
เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 จำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำกสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน)
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สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
กำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำร 1. สมศ.คัดเลือกและให้กำรรับรองหน่วย
ประกันคุณภำพภำยในที่มีคุณภำพ ตำม
ประเมินที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ผ่ำน
ต้องห้ำมตำมระเบียบข้อบังคับที่
เกณฑ์ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวข้อง ของ สมศ.
คุณภำพ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด รวมทั้งได้รับ 2. คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูล จำก
กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนและประเมิน
2.1 เอกสำร ได้แก่ รำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
ตนเอง รำยงำนประจำปีของ
สถำนศึกษำ รำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน รำยงำนกำรประชุม
รำยงำนวิจัยที่เกี่ยวกับสถำนศึกษำ
2.2 กำรสัมภำษณ์จำกกลุ่มเป้ำหมำย
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำรสังเกต เช่น ข้อมูลด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำ ข้อมูลสังคมรอบๆ สถำน
ศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน
3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
3.1 แจ้งสถำนศึกษำก่อนเข้ำประเมิน
3.2 สถำนศึกษำเตรียมเอกสำรและ
ควำมพร้อมรอรับกำรประเมิน
3.3 ประเมินสถำนศึกษำตำมจำนวน
และประเมินที่กำหนด
3.4 คณะผู้ประเมินรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพให้สถำนศึกษำ
4. สมศ.ดำเนินกำรกำกับดูแลคุณภำพและ
ประเมินผลงำนของคณะผู้ประเมินภำยนอก
5. สมศ.ติดตำมผลกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง
2. รำยงำนประจำปีของ
สถำนศึกษำ
3. รำยงำนกำรประเมินคุ
ภำพ
ภำยใน
4. รำยงำนกำรประชุม
5. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
6. คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียน
ประเมินคุณภำพ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET : Ordinary National Education Test) จำนวน 8 สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่
1) ภำษำไทย 2) คณิตศำสตร์ 3) วิทยำศำสตร์ 4) สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 5) ภำษำอังกฤษ
6) สุขศึกษำและพลศึกษำ 7) ศิลปะ และ 8) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่มีนโยบำยยกผลสัมฤทธิ์ 1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสร้ำงควำม 1. คำสั่งแต่งตั้งกำรนิเทศ
กลุ่มนิเทศฯ
ในกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET :
ตระหนักให้แก่ครูและผู้บริหำรสถำน
ติดตำมและตรวจเยี่ยม
Ordinary National Education Test)
ศึกษำเข้ำใจหลักกำรแนวคิดและกำร
ศูนย์สอบ
จำนวน 8 สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่
ปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรทดสอบ
2. โครงกำร/กิจกรรม
1) ภำษำไทย
O-NET ตำมสถำนบันทดสอบทำงกำร
สนับสนุนกำรยกผลสัมฤทธิ์
2)คณิตศำสตร์
ศึกษำแห่งชำติตำมที่สถำบันทดสอบทำง
กำรสอบ O-NET
3)วิทยำศำสตร์
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
3. รำยงำนผลกำรทดสอบ
4)สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
กำหนด
5)ภำษำอังกฤษ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
6)สุขศึกษำและพลศึกษำ
สถำนศึกษำที่เป็นศูนย์สอบปฏิบัติตำม
7)ศิลปะ
ระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกำรบริหำร
8) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จัดกำรทดสอบ O-NET อย่ำงเคร่งครัด
ให้ได้ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนดทุกกลุ่ม
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับเขตพื้นที่
สำระเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ขึ้นไป
กำรศึกษำติดตำมและตรวจเยี่ยมศูนย์
สอบและสนำมสอบให้ดำเนินงำนอย่ำง
เรียบร้อย
3. ตรวจสอบทบทวนผลกำรทดสอบของ
สถำนศึกษำแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับ
สภำพควำมเป็นจริงหรือเทียบเคียงกับ
สถำนศึกษำที่มีคุณภำพในระดับเดียวกัน
4. สำนักงำนเขตมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำร
กำหนดให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญและ
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณ
และด้ำนกำรใช้เหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะ
กำรวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำร
สื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย 2 ภำษำ
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็น
เครื่องมือกำรเรียนรู้ เหมำะสมตำมช่วงวัย

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำ 1. คำสั่งฯ
หลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนโดย 2. กิจกรรม/โครงกำร
เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตสำมำรถคิด
วิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำร
สื่อสำร โดยกระตุ้น/เปิดโอกำสให้
นักเรียนได้แสดงออกและพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพทั้งใน/นอกห้องเรียน
2. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ของนักเรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
ร้อยละ 95 ของนักเรียนในสังกัด มี
จิตสำนึกและค่ำนิยม ซื่อสัตย์ สุจริต และ
ถูกต้อง ชอบธรรม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำร 1. หนังสือสั่งกำร
สอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
2. กิจกรรม/โครงกำร
ประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกัน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ของนักเรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร คือ
กับผู้อื่นได้ มีทักษะกำรแก้ปัญหำและอยู่
1. รักชำติ ศำสตร์กษัตริย์
อย่ำงพอเพียง มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำ
2. ซื่อสัตย์สุจริต
และกำรทำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
3. มีวินัย
พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำน วัฒนธรรมที่ดี
4. ใฝ่เรียนรู้
งำมของไทย
5. อยู่อย่ำงเพียงพอ
6. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
7. รักควำมเป็นไทย
8. มีจิตสำธำรณะ
โดยสำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต ที่ดี
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ผลกำรประเมินกำรเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 ผลกำรประเมินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
สำนักงำนเขตพื้นที่มีกำหนดเป้ำหมำย
หรือตัวชี้วัดในเรื่องเกี่ยวกับกำรเจริญเติบโต
ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนสุขบัญญัติแห่งชำติ 10
ประกำร และ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร
เจริญเติบโตและพัฒนำกำรของน้ำหนักและ
ส่วนสูงของนักเรียนในสังกัดตำมควำม
เหมำะสมช่วงวัย

แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. กำหนดแนวทำงให้สถำนศึกษำประเมิน 1. หนังสือสั่งกำร
กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
2. กำหนดกิจกรรม/โครงกำร
2. สถำนศึกษำจัดทำข้อมูลผลกำรประเมิน 3. เอกสำรรำย
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำสมรรถทำง
ร่ำงกำย และโภชนำกำร
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกันและศึกษำในระดับสูงขึ้น
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียน คำนวณจำกนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน หรือระยะเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนดของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจำนวนประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรที่จะต้องเข้ำเรียน ได้แก่
1) จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับชั้น ม.1
2) จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับชั้น ม.4
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ร้อยละของผู้เรียนต่อจำนวนประชำกรวัย 1. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฐำนเพิ่มขึ้น
ให้สอดคล้องกันนโยบำยและแนวปฏิบัติ
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ร้อยละ90)
กำรรับนักเรียน สพฐ.
2. กำหนดเขตพื้นที่บริกำรของสถำนศึกษำ
และประกำศเขตพื้นที่บริกำร ห้องเรียน
พิเศษ แผนกำรรับนักเรียนของสถำน
ศึกษำ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเปิด
ห้องเรียนพิเศษ
4. รณรงค์กำรรับนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย
เช่น จัดทำแผ่นพับกำรรับนักเรียน
เอกสำรกำรรับนักเรียนประชำสัมพันธ์ใน
ที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำ
จังหวัด
5. แจ้งเป็นหนังสือรำชกำรถึงโรงเรียนใน
สังกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมกำร
รณรงค์กำรรับนักเรียน
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. แผนปฏิบัติกำร
2. รำยงำนกำรรับนักเรียน
3. หนังสือแจ้งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
4. คำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียน คำนวณจำกนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน หรือระยะเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนดของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจำนวนประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรที่จะต้องเข้ำเรียน (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
8. จัดตั้งศูนย์กำรรับนักเรียนในระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ
เพื่อให้คำปรึกษำ แนะนำกำรเข้ำเรียน
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
10. ดำเนินงำนติดตำมเด็กจบกำรศึกษำ
โดยแจ้งสถำนศึกษำในสังกัดจัดทำ
ข้อมูลของนักเรียน เป็นรำยบุคคล
11. สำนักงำนเขตพื้นที่ได้กำหนดโครงกำร/
กิจกรรมที่สนับสนุนเพื่อเพิ่มอัตรำกำร
เรียนต่อของโรงเรียนในสังกัด
เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 จำนวนเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพ
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
1. ร้อยละ 100 ของเด็กพิกำรได้รับกำร
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดห้องเรียนให้มี
1. แผนงำน/โครงกำรที่
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบ
ควำมเหมำะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่
ที่หลำกหลำย
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
กำรศึกษำดำเนินกำรพัฒนำ
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนยังคงอยู่ใน
สำคัญและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำร
ศักยภำพเด็กพิกำร/
ระบบโรงเรียนคนจบกำรศึกษำภำคบังคับ
จัดกำร
ออทิสติก
ในเวลำที่กำหนด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มี
2. รำยงำนกำรจัดทำแผนกำร
3. ร้อยละ 90 ของเด็กพิกำรผ่ำนเกณฑ์กำร
ควำมสำมำรถพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้
ศึกษำเฉพำะบุคคล
พัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำ
พิกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเต็ม 3. รำยงำนกำรติดตำมนักเรียน
เฉพำะบุคคล
ตำมศักยภำพ
3. สำรวจข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง
4. ติดตำมผลกำรพัฒนำผู้เรียนและกำร
ช่วยเหลือนักเรียน
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 3 จำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่จบหลักสูตรตำมกำหนดเวลำ โดยพิจำรณำจำกจำนวนนักเรียน
ที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ในระดับชั้นที่สถำนศึกษำเปิดทำกำรสอน
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
ร้อยละ 100 ของนักเรียนอยู่ในระบบ
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียน 1. แผนงำน/โครงกำรที่
โรงเรียนคนจบกำรศึกษำภำคบังคับในเวลำที่
กำรสอนห้องเรียนให้มีควำมเหมำะสมไม่
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำหนด
เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรศึกษำดำเนินกำรลด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมี
เด็กออกกลำงคัน
สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
2. ข้อมูลเด็กจบในปีกำรศึกษำ
ดังนี้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ 3. รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
กำรศึกษำอย่ำงทัว่ ถึงและเต็มตำม
ของโรงเรียน
สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
ศักยภำพ
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มี
3. ติดตำมประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ
สมรรถนะในกำรศึกษำต่อหรือ
ทำงกำรศึกษำ
ประกอบอำชีพ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 จำนวนนักเรียนที่ศึกษำต่อให้พิจำรณำจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้ งในส่วนของ
กำรเรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่ำ และจำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้ว
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
ร้อยละของผู้เรียนต่อจำนวนประชำกรวัย 1. สำนักงำนเขตพื้นส่งเสริมสนับสนุนให้
1. ข้อมูลรำยคนตำมโปรแกรม
เรียนได้รับกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้รับ
Smis และ Data Center
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 2. รำยงำนผลกำรรับนักเรียน
เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดห้องเรียนให้มี
ควำมเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 4 จำนวนนักเรียนที่ศึกษำต่อให้พิจำรณำจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งในส่วนของ
กำรเรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่ำ และจำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้ว
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
3. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนอย่ำง
หลำกหลำย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส และ
ผู้พิกำรได้รับกำรศึกษำระดับมัธยม
ศึกษำตอนปลำยอย่ำงทั่วถึง
5. บริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียนรำยคน ตำม
โปรแกรม Smis และ Data Center
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้ส่วนได้เสีย
เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกระบวนกำรบริหำรงำน 4 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. สำนักงำนเขตพื้นที่มีกำรรับฟังและเรียนรู้
(สำรวจ)ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
หลักๆ ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2. มีกำรนำข้อมูลจำกกำรรับฟังและเรียนรู้
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังหลักๆ
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กลุ่มดำเนินกำรรับฟังและเรียนรู้ควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวัง ควรรับฟัง
และเรียนรู้จำกผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตำมภำรกิจ
1.1 กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มต่ำงๆ
1.2 รวบรวมข้อร้องเรียน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. รำยงำนสรุปควำมต้องกำร
ของมีส่วนได้ส่วนเสีย
2. แผนพัฒนำระบบกำรบริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกระบวนกำรบริหำรงำน 4 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ใช้ในกำรวำงแผนปฏิบัติงำน/กำรปรับปรุง
1.3 สัมภำษณ์ผู้รับบริกำร
กระบวนกำร/กำรพัฒนำบริกำรใหม่ๆ
1.4 รวบรวมข้อคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์
3. มีกำรรับฝังและเรียนรู้ควำมต้องกำรและ
1.5 รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรจำกกำร
ควำมคำดหวังหลักๆ ของผู้รับบริกำรและผู้
นิเทศติดตำมผล
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงต่อเนื่อง
2. กำรนำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนปฏิบัติ
4. มีกำรจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อควำม
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและ 3. ดำเนินกำรแผนปรับปรุงกระบวนกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปฏิบัติงำน
4. จัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวยควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่
ด้ำนสวัสดิกำร และ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. มีกำรกำหนดแนวทำง/วิธีกำร/มำตรกำร 1. จัดทำ”คู่มือกำรให้บริกำร”เพื่อกำหนด 1. คู่มือกำรให้บริกำร
ควบคุม กำกับบุคลำกรในสำนักงำนเขต
แนวทำงในกำรปฏิบัติของบุคลำกรอย่ำง 2. แต่งตั้งกรรมกำรจัดทำคู่มือ
พื้นที่กำรศึกษำให้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำร
ชัดเจน เช่น กำรแต่งกำย กำรทักทำย
3. ประกำศให้ทุกคนทรำบ
ติดต่อและให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มี
กำรรับโทรศัพท์ กำรให้ข้อมูลต่ำงๆ
ส่วนได้ส่วนเสียตำมที่กำหนด
เป็นต้น
2. มีกำรกำหนดวิธีกำร/ช่องทำงเพื่อให้ ผู้รับ 2. สำรวจควำมคิดเห็นของผูร้ ับบริกำร
บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถ
3. กำหนดให้มีบุคลำกรรับผิดชอบกำร
ติดต่อขอรับบริกำรขอข้อมูลสำรสนเทศ
ให้บริกำร

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
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เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรอำนวยควำมสะดวก ด้ำนอำคำรสถำนที่
ด้ำนสวัสดิกำร และ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (ต่อ)
สภำพที่พึงประสงค์/คำอธิบำยเพิ่มเติม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
แสดงควำมเห็นควำมต้องกำรหรือร้องเรียน 4. มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรให้บริกำร
3. มีกำรนำข้อมูลจำกกำรรับฟังและเรียนรู้
ซึ่งรวมถึงกำรมุ่งเน้นให้บุคลำกร
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังหลักๆ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรม
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำ
ให้มี Service Mind
ใช้ในกำรวำงแผนปฏิบัติงำน/กำรปรับปรุง 5. มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำร/กำรพัฒนำบริกำรใหม่ๆ
ในกำรบริกำรของบุคลำกรโดยกำรมี
ตัวชีว้ ัดผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
แรงจูงใจหรือควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่
กำรงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง

กลุ่มที่รับผิดชอบ

คณะผู้จัดทำ
1. นำยปรำโมทย์ ภูมิพันธ์
2. นำยณรงค์ สุรำลัย
3. นำงเบญจมำตย์ ฦๅชำ
4. นำยศุภกฤต ไกรสกุล
5. นำยมนตรี ก้องเวหำ
6. นำงชนำนันท์ สุคันธำ
7. นำยวิทยำ พันธุระ
8. นำงกัญญำ โทสำลี
9. นำงสำวดรุณสวำท มูลกำร
10.นำงวิไลลักษณ์ ณ หนองคำย
11.นำยศุภชัย จันทระ
12. นำงนรมน ไกรสกุล
13. นำงผ่องศรี ทับทิมทอง
14. นำยณัฐนนท์ ไชยสิทธิ์
15. นำงสิริมำ สอนคำหำญ
16. นำยสมฤกษ์ ใจขำน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีและสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
********************************

