มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
คาอธิบายมาตรฐาน
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดการสร้าง
ความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอานาจและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
จากผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
มี 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : การบริหารจัดการที่ดี
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนาองค์กรที่ดีมีการบริหารจัดการจัดกระบวนงาน
ที่เป็นระบบเพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒ นางานตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
มีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพหลายช่องทาง
รวมทั้งมีการนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
5. การติด ต่อ สื่อสารภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา หลากหลายช่อ งทาง
และมีประสิทธิภาพ
6. การนาผลการดาเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

๑

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัด เจน
ทุกข้อ
4
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
5 ข้อ
3
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
4 ข้อ
2
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
3 ข้อ
1
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 6 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
น้อยกว่า ๓ ข้อ

๒
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง
2. การสังเกต
สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรื อ - แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- เว็บไซต์
- ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี
- ผลงานการประชาสัมพันธ์
- รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือการติดต่อสื่อสารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน นาองค์การสู่องค์การ
แห่ งการเรีย นรู้ (Learning Organization) มีการวิจัยเพื่อพัฒ นาองค์ก าร ใช้ กระบวนการพั ฒ นาที่ทาให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด
มีการบริหารองค์การที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตสานึกให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและองค์การ
มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยนาผลการวิจัยเพื่อพัฒนาไปกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่ เป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตสานึกร่วมในการทางาน
3. การสื่ อ สารและการส่ งเสริ มให้ มี รูป แบบการเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลายตามบริบ ทของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. การนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการ การวิจัย
เพื่อพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนิ น การตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลั กฐานปรากฏชัดเจน
ทุกข้อ
4
มีการดาเนิ น การตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลั กฐานปรากฏชัดเจน
3 ข้อ
3
มีการดาเนิ น การตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลั กฐานปรากฏชัดเจน
2 ข้อ
2
มีการดาเนิ น การตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ มีร่องรอยหลั กฐานปรากฏชัดเจน
1 ข้อ
1
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ ไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏ

๔

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
2. การตรวจสอบเอกสาร หลั กฐาน ร่องรอยการ - แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการจัดการความรู้
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์
- เอกสารการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
- รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคคล
- เอกสารรวบรวมความรู้ของบุคคล
- รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ค าอธิบ ายตัว บ่ง ชี ้ : ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา มีบ ทบาทหน้า ที ่ใ นการบริห ารจัด การศึก ษา
ตามภาระงานที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ และส่งเสริม
การบริห ารจัดการอย่างมีส่วนร่วมตามกรอบภารกิจการกระจายอานาจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป รวมทั้งการดาเนินงานตามระบบของ
การบริห ารงานของสานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาตามบทบาทของ 3 องค์คณะบุคคลในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. การกระจายอานาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การส่ ง เสริ ม ประสานเชื่ อ มโยงการท างานของ ๓ องค์ ค ณะบุ ค คลในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา) คณะกรรมการ ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๓. การส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึกษาของบุ คคล ชุมชน องค์ก าร หน่ วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๔. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
5
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
ทุกข้อ
4
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
3 ข้อ
3
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
2 ข้อ
2
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
1 ข้อ
1
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ ไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏ

๖
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. สอบถาม หรือการสัมภาษณ์
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- โครงสร้างการบริหาร
- คาสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประกาศจัดตั้งเครือข่ายทางการศึกษา
- รายงานผลการดาเนินงานของทุกเครือข่ายแต่ละประเภท
แต่ละเครือข่าย
- ทาเนียบเครือข่ายทุกประเภท
- เอกสาร/สื่อ ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
- เว็บไซต์เครือข่ายทุกประเภท ทุกเครือข่าย
- ข้อมูล เอกสารหรือรายงานผลการส่งเสริม ประสาน
เชื่อมโยงการทางานของ ๓ องค์คณะ หรือ Best Practice
- แผนภูมิ/ โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

๗
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัด การศึก ษา ทั้ง 4 ด้า น คือ ด้า นวิช าการ ด้า นงบประมาณ ด้า นการบริห ารงานบุค คล และ
ด้า นการบริห ารทั่ว ไป รวมทั้งมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นกลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา
1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน และช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. การเก็บ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
4. การนาผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้
พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
ทุกข้อ
4
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
3 ข้อ
3
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
2 ข้อ
2
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
1 ข้อ
1
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ ไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริห ารการศึกษา ผู้ บริห ารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ เช่น แผนปฏิบัติการ
ร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูล
ประจาปี แผนการนิเทศ ติดตาม โครงการต่างๆ แผนพัฒนาคุณภาพ
เชิงประจักษ์ การศึกษาสภาพ
แผนปฏิบัติการ
การปฏิบัติงานจริง
- เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงว่ามีข้อมูลสารสนเทศ ที่มีการจัด
จาแนกหมวดหมู่ เพื่อใช้ในงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศ
- เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
- บันทึก/ร่องรอย การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
- บันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๙
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มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คาอธิบายมาตรฐาน
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ในความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา มี ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : การบริหารงานด้านวิชาการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริห ารงานด้านวิช าการ เป็นภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาสาระของหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้อง
สภาพปัญ หาและความต้อ งการของชุม ชน ท้อ งถิ่น และสังคม ส่ง เสริม ให้ส ถานศึก ษาจัด การเรีย นรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ร่วมกับสถานศึกษา ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและนาผลไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวิจัยและนาผลวิจัยมาใช้
เพื่อพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
และประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. ประสาน ส่งเสริม การพัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษาและจัดทากรอบหลัก สูตรระดับ ท้ อ งถิ่น
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้
ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐
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5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. การวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัด เจน
ทุกข้อ
๔
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
๖-๗ ข้อ
๓
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
๔-๕ ทุกข้อ
๒
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
๓ ข้อ
๑
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ครบ ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
น้อยกว่า ๓ ข้อ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คาสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
- รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
- สรุปรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- สรุปผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายนอก
- ผลการดาเนินงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
- ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : การบริหารงานด้านงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านงบประมาณ เป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจาก
งบประมาณที่ใช้ในการบริห ารจัดการศึกษาถือเป็นทรัพยากรทางการบริห ารจัดการศึกษาที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จะต้องบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการวางแผน
การใช้งบประมาณ จัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามระเบียบ
กฎหมายที่กาหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดผลคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
๒. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
๓. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
๔. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ
๕. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนทุกข้อ
๔
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีร่องรอยหลักฐาน ปรากฏชัดเจน ๔ ข้อ
๓
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ๓ ข้อ
๒
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ๒ ข้อ
๑
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
น้อยกว่า ๒ ข้อ

๑๒

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการและคณะทางาน
- แผนการใช้งบประมาณ
- แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
- แผนการตรวจสอบภายใน
- ทะเบียนคุมงบประมาณ
- ทะเบียนคุมพัสดุ
- เอกสารการเงิน บัญชี พัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลการกากับ ติดตาม ประเมินผล
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี
- เอกสารรายงานทางด้านงบประมาณ
- ระบบการดาเนินงานด้านงบประมาณ ทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น GFMIS egp e-money ฯลฯ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๓

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยการบริห ารอัต ราก าลัง ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา การสรรหาและการบรรจุแ ต่ง ตั้ง ครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพและการสร้างขวัญและกาลังใจ
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สร้างขวัญกาลั งใจให้ แก่ครูและบุ คลากรทางการศึกษา ให้ ทุกคนสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ อย่ างเต็มความสามารถ และมี คุณ ภาพของงานบรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการ
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการจาเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. การส่งเสริม สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีการดาเนินการเป็นระบบชัดเจน
และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนทุกข้อ
๔
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีการดาเนินการเป็นระบบชัดเจน
และเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ๔ ข้อ
๓
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีการดาเนินการเป็นระบบชัดเจน
และเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ๓ ข้อ
๒
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีการดาเนินการเป็นระบบชัดเจน
และเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ๒ ข้อ
๑
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๕ ข้อ และมีการดาเนินการเป็นระบบชัดเจน
และเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนน้อยกว่า ๒ ข้อ

๑๔

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มงานอื่น
- ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- แผนอัตรากาลัง
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- File ข้อมูล P-OBEC
- เอกสารข้อมูล/ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
- เอกสารข้อมูล/ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนรายชื่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
- รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต
- รายงานผลการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขต ต่อ ก.ค.ศ.
- รายงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๕

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การบริห ารทั่วไปเป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยประสาน ส่ง เสริม สนับสนุน การบริห ารงานอื่น ๆ โดยมี
การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน ดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสาน
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ประเด็นการพิจารณา
๑. การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
๒. การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
๓. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๔. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๕. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๖. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
๗. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๙. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึ กษาทุกรูปแบบ ของบุคคล
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

๑๖

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๙ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัด เจน
ทุกข้อ
๔
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๙ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
๗ – ๘ ข้อ
๓
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๙ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
๕ – ๖ ข้อ
๒
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๙ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
๓ – ๔ ข้อ
๑
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ครบ ๙ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
น้อยกว่า ๓ ข้อ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
๒. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คาสั่งมอบหมายงาน คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ
- ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
- การจัดแผนภูมิโครงสร้างและการมอบหมายงาน
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
- แผนพัฒนาการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
- ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
- เอกสาร/ทะเบียนการระดมทรัพยากร
- หลักฐาน มาตรฐาน ดัชนีชี้วดั การปฏิบัติงาน
- เอกสารรายงานการควบคุมภายใน
- คารับรองการปฏิบัติงาน
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๗

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นภารกิจงานในความรับผิดชอบอีกด้านหนึ่ง
ของเขตพื้นที่การศึกษา ในการนานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา สู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึก ษา
ให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะหน่วยงานในสังกัด
ประเด็นการพิจารณา
๑. แผนงาน โครงการ/กิจ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจาเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการ
ของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา
๓. การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดาเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุม
และต่อเนื่อง
๔. ผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
๕
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ และมีการนาผลการกากับ ติดตาม
ประเมินผล และนิเทศมาใช้ และมีนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนทุกข้อ
๔
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ และมีการนาผลการกากับ ติดตาม
ประเมินผล และนิเทศมาใช้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนทุกข้อ
๓
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ และมีการนาผลการกากับ ติดตาม
ประเมินผล และนิเทศมาใช้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 3 ข้อ
๒
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ และมีการนาผลการกากับ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศมาใช้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 2 ข้อ
๑
มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ ๔ ข้อ และมีการนาผลการกากับ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศมาใช้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนน้อยกว่า 2 ข้อ

๑๘

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
๑. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอย หรือข้อมูล - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงประจักษ์
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย
- รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย
- นวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นรูปแบบหรือวิธีการ
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๙

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาอธิบายมาตรฐาน
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผลการดาเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย และส่งผลดีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ชุมชน และผู้เรียน มี 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสาเร็จ และเป็นแบบอย่างได้
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : กลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
เป็นผลงานที่ประสบความสาเร็จเป็นแบบอย่าง เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเพิ่ มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่ม
และหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผลงานแต่ล ะชิ้น งานมีกระบวนการขั้น ตอนในการพัฒ นางาน มีคุณ ภาพและเป็นแบบอย่าง
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
3. ผลงานหรือผลการดาเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา ๓ ปี กรณีเป็นผลงานที่เกิน
ระยะเวลาที่กาหนดต้องเป็นผลงานที่มีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง

๒๐

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงาน
ที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
๕ ชิ้นงานขึ้นไป โดยแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการ ขั้นตอนในการพัฒนาผลงานมีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงาน
ที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
4 ชิ้นงาน โดยแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางาน ผลงานมีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงาน
ที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
3 ชิ้นงาน โดยแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการ
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงาน
ที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
2 ชิ้นงาน โดยแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงาน
ที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนน้อยกว่า
2 ชิ้นงาน โดยแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
2. การสังเกต
3. การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานตามสภาพจริง
- ผลงาน (ชิ้นงาน) หรือผลการดาเนินงานที่เป็นหลักฐาน
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๑

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของกระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ผ่านเกณฑ์ในการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณ ภาพ
โดยหน่ว ยงานต้น สัง กัด รวมทั้ง ได้รับ การรับ รองคุณ ภาพตามมาตรฐานจากการประเมิน ภายนอก
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบปัจจุบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จานวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
ปฐมวัย จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. จานวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
5
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร้อยละ 100
2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร้อยละ ๙๐-99
2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ –79
3
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร้อยละ ๘๐ – 89
2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐ – 69

๒๒

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
2
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร้อยละ ๗๐ – 79
2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณ ภาพ
ตามมาตรฐาน ระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อยู่ ใ นระดั บ ดี ขึ้ น ไป
ร้อยละ 50 - 59
1
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น้อยกว่าร้อยละ ๗0
2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
2. การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
- เอกสารสรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายโรง
- รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาในสังกัด
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๓

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้เรียนในระดับ ปฐมวัยมีพัฒ นาการตามที่ห ลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 กาหนดไว้ ๔ ด้าน และผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยพิจารณาจาก ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT : National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET : Ordinary National Education Test ) ระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลประเมินพัฒ นาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning ability)
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) จานวน
8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) ภาษาอังกฤษ 6) สุขศึกษาและพลศึกษา 7) ศิลปะ และ 8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๒๔

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ : - 1 สาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นเท่ากับ 1 รายการ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใช้เกณฑ์การประเมินข้อ 1, 2 และ 3 (เฉพาะ 3.1
และ 3.2)
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใช้เกณฑ์การประเมินข้อ 3 (เฉพาะ 3.2 และ 3.3)
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
5
1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๔ ด้าน
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้ง 3 ด้าน
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเทียบกับ
ผลการทดสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จานวน 15-16 รายการ ได้แก่
3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 (8 สาระการเรียนรู้)
3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู้)
3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู้)
4
1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้ง 3 ด้าน
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเทียบกับ
ผลการทดสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จานวน 13-14 รายการ ได้แก่
3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 (8 สาระการเรียนรู้)
3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู้)
3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู้)

๒๕

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
3
1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้ง 3 ด้าน
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเทียบกับ
ผลการทดสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จานวน 11-12 รายการ ได้แก่
3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 (8 สาระการเรียนรู้)
3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู้)
3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู้)
๒
1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ด้าน
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ทั้ง 3 ด้าน
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเทียบกับ
ผลการทดสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
จานวน 9-10 รายการ ได้แก่
3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 (8 สาระการเรียนรู้)
3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู้)
3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู้)
๑
1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมินน้อยกว่า
2 ด้าน
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 2 ทั้ง 3 ด้าน
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเทียบกับ
ผลการทดสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 2 จานวนน้อยกว่า 9 รายการ ได้แก่
3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 (8 สาระการเรียนรู้)
3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู้)
3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู้)

๒๖

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- รายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
- รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ
(NT : National Test)
- รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET : Ordinary National Education Test)
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๗

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
รวมทั้งมีสมรรถนะสาคัญที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการประเมิ น ความสามารถในการอ่ าน การเขี ย น และการคิ ด ค านวณตามจุ ด เน้ น ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
5
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของ
หลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน
หลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของ
หลักสูตร ร้อยละ 80 – 89
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน
หลักสูตร ร้อยละ 80 – 89
3
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของ
หลักสูตร ร้อยละ 70 – 79
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน
หลักสูตร ร้อยละ 70 – 79

๒๘

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
2
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของ
หลักสูตร ร้อยละ 60 – 69
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน
หลักสูตร ร้อยละ 60 – 69
1
1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของ
หลักสูตร น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน
หลักสูตร น้อยกว่าร้อยละ 60

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
2. การสังเกต
3. การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เรียน
- รายงานสรุปคะแนนการประเมินการอ่านออก
เขียนได้และการคิดคานวณได้ตามจุดเน้นของ
หลักสูตร
- รายงานสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ที่จาเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๙

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้เรีย นมีผ ลการประเมิน คุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน
7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นการพิจารณา
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
5
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 - 89
3
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 - 79
2
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 - 69
1
ผู้ เรีย นที่ จ บหลั กสู ตรแต่ล ะระดับชั้น ผ่ านเกณฑ์ การประเมินคุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60

๓๐

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์

2. สังเกต
3. การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมนักเรียน
- สรุปรายงานผลการดาเนินงานที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เอกสาร/แผนปฏิบัติการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๑

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต จากผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย สมรรถภาพ
ทางกาย อารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผลการประเมิ น การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ เรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
5
1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4
1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 80 – 89
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 80 – 89
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 80 – 89
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 80 – 89

๓๒

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
3
1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70 – 79
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70 – 79
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70 – 79
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70 – 79
2
1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 60 – 69
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 60 – 69
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 60 – 69
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 60 – 69
1
1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้อยกว่าร้อยละ 60
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้อยกว่าร้อยละ 60
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้อยกว่าร้อยละ 60

๓๓

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็กปฐมวัย
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจของเด็กปฐมวัย
- สรุปผลการบันทึกน้าหนัก ส่วนสูง ผลการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
- สรุปข้อมูลมาตรฐานที่ 1 ในระบบประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๔

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาในระดับสูงขึ้น
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กันในการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
1. จานวนนักเรียนที่เข้าเรีย น หมายถึง จานวนประชากรวัยเรียนที่ส ามารถเกณฑ์เข้าเรียนได้
ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จานวนนั กเรียนที่จบหลักสูตรตามกาหนดเวลา หมายถึง จานวนนักเรียนที่สามารถเรีย นจบ
ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ภายในเวลาที่ห ลัก สูต รกาหนด
ในระดับ ประถมศึก ษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ หมายถึง
3.1 นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทีเ่ รียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แล้วเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.2 นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) แล้วเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
หรือเทียบเท่า
3.3 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ประเด็นการพิจารณา
1. จ านวนนั ก เรี ย นที่ เข้ าเรี ย น ค านวณจากนั ก เรียน ณ วัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน หรือ ระยะเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยเรียน
ในเขตบริการที่จะต้องเข้าเรียน ได้แก่
1.1 จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
1.2 จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ป. 1 และ ม.1
1.3 จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ม. 4
2. จานวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับ การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
3. จ านวนนัก เรีย นของสถานศึก ษาในสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาที ่จ บหลัก สูต ร
ตามกาหนดเวลา โดยพิจ ารณาจากจานวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน
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4. จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อให้พิจารณาจานวนนักเรียนที่จบชั้น ป. 6 และ ม. 3 ของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในส่วนของการเรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า และจานวนนักเรียน
ที่เรียนจบชั้น ม. 6 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
1. สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาที่จัด การศึก ษาระดับ ปฐมวัย ถึง ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น
ให้ใช้คาอธิบายระดับคุณภาพข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 8
2. สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย
ให้ใช้คาอธิบายระดับคุณภาพทุกข้อ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้ใช้คาอธิบายระดับคุณภาพข้อ 4, 6, 7 และ 8
ระดับคุณภาพ
5

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. 1 ร้อยละ 100
3. ผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100
4. ผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100
5. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 100
6. ผู้เรียนที่จบ ม. 3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 50 ขึ้นไป
7. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 70 ขึ้นไป
8. ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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ระดับคุณภาพ
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. 1 ร้อยละ 100
3. ผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100
4. ผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100
5. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 100
6. ผู้เรียนที่จบ ม. 3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 40 – 49
7. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 60 – 69
8. ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 70 – 79
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. 1 ร้อยละ 100
3. ผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100
4. ผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100
5. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 100
6. ผู้เรียนที่จบ ม. 3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 30 – 39
7. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 50 – 59
8. ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 60 – 69
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ร้อยละ ๗8 - ๗๙
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. 1 ร้อยละ 98 - 99
3. ผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 98 - 99
4. ผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 98 - 99
5. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 98 - 99
6. ผู้เรียนที่จบ ม. 3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 20 – 29
7. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ ๔0 – ๔9
8. ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 50 – 59

๓๗

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ระดับคุณภาพ
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย น้อยกว่าร้อยละ ๗8
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. 1 น้อยกว่าร้อยละ 98
3. ผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด น้อยกว่าร้อยละ 98
4. ผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด น้อยกว่าร้อยละ 98
5. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1 น้อยกว่าร้อยละ 98
6. ผู้เรียนที่จบ ม. 3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า น้อยกว่าร้อยละ 20
7. ผู้เรียนที่จบ ม.6 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น น้อยกว่าร้อยละ ๔0
8. ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- เอกสารแผนการรับนักเรียน
- ประกาศการรับนักเรียน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
- ข้อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14)
- ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน หรือระยะเวลา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดของแต่ละปี
- เอกสารรายงานผลการรับนักเรียน
- ข้อมูลการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- ข้อมูลการศึกษาต่อ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง
และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงาน ด้ านวิช าการ ด้ า นงบประมาณ ด้ านบริห ารงานบุ ค คล และ
ด้านบริห ารงานทั่วไป ตลอดจนการบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการอานวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกระบวนการบริห ารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารงานทั่วไป
2. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอานวย
ความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและ ด้านข้อมูลข่าวสาร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
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1. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริหารงาน
ตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในการบริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่
ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4
1. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริหารงาน
ตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 80-89
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่
ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80-89
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ระดับคุณภาพ
3

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริหารงาน
ตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 70 – 79
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่
ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 70 – 79
2
1. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริหารงาน
ตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 60 – 69
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่
ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 60 – 69
1
1. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริหารงาน
ตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการบริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่
ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร น้อยกว่าร้อยละ 60
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
1. การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
2. การสังเกต
สังเกตพฤติกรรมของผู้บริการ ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
3. การตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล - รายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
เชิงประจักษ์
- เอกสาร แนวทาง/การดาเนินงาน หรือมาตรการ
ในการดาเนินงาน
- รายงานสรุปผลการประเมินของ ก.พ.ร.
- เครื่องมือสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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อภิธานศัพท์
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา หมายถึ ง กระบวนการค้ น หานวั ต กรรม เทคนิ ค และรู ป แบบ ส าหรั บ
การพัฒ นาคุ ณ ภาพ การจั ดการศึก ษาโดยใช้ก ารวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสรุป องค์ความรู้ที่ เกี่ย วข้อ ง
อาจเป็นการดาเนินการโดยบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์คณะบุคคลในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์
การจัดกระบวนงานที่เป็นระบบ หมายถึง การดาเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยยึดการใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย เป็นพื้นฐานในการกาหนดแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทั้ งนี้ มี ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภายในและภายนอกส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จนเกิ ด ผลการด าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการนาผลการดาเนินงานดังกล่าวมาพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย หมายถึง ผลการดาเนินงานที่เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมาย
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