


 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

 
 

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักติดตำมและประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 



 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ประกำศใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ใช้เป็น
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำร
ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และมำตรฐำนที่ 3 
สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวม 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้  20 ประเด็นกำรพิจำรณำ  
กลุ่มเป้ำหมำย คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต โดยเก็บข้อมูลจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) ผ่ำนทำงเว็ปไซต์ http://164.115.43.73/emes62/ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หวังว่ำ ผลจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 1 
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 ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล 2 
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 กำรวำงแผนแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
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 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 5 
 กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของผลกำรติดตำมและประเมินผล 8 
 กำรวิเครำะห์และสรุปรำยงำนผล 8 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 9 
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 9 
 มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 9 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 9 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 21 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร และ 

กำรจัดกำรศึกษำ 
23 

 มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 25 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 25 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 28 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 31 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 33 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มี

ประสิทธิภำพ 
36 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็น

แบบอย่ำงได้ 
39 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

43 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำม
หลักสูตร 

50 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำน 
ในกำรประกอบอำชีพ 

61 

  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำม
เกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และ 
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 
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บทสรุปผู้บริหำร 
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และมำตรฐำนที่  3 
สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ จำกเดิมมีกำรติดตำมและประเมินผลรวมทั้งหมด 3 มำตรฐำน  
14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็นกำรพิจำรณำ ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้มีกำรติดตำมและประเมินผล
ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นกำรพิจำรณำเพ่ือตอบโจทย์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรลดควำมซ้ ำซ้อน ลดภำระกำรรำยงำน และรู้ควำมโดดเด่นของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำน ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and 
Evaluation System: e-MES) และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ พร้อมตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของข้อมูลที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
รำยงำนตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ และสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต กำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนมีระดับคุณภำพ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 หมำยถึง ปรับปรุง ระดับ 2 หมำยถึง พอใช้ ระดับ 3 
หมำยถึง ดี ระดับ 4 หมำยถึง ดีมำก และระดับ 5 หมำยถึง ดีเยี่ยม ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป มีดังนี้ 

 
จำกแผนภำพ พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก  

จ ำนวน 142 เขต คิดเป็นร้อยละ 63.11 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 52 เขต คิดเป็นร้อยละ 23.11 
ระดับดี จ ำนวน 31 เขต คิดเป็นร้อยละ 13.78 ตำมล ำดับ โดยไม่ปรำกฏส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใด 
ได้ผลกำรประเมินระดับพอใช้ และปรับปรุง  

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00%
พอใช,้ 0 เขต, 0.00%

ดี, 31 เขต, 13.78%

ดีมำก, 142 เขต, 63.11%

ดีเยี่ยม, 52 เขต, 23.11%

ผลการประเมินภาพรวม (3 มาตรฐาน) จ านวน 225 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม



 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
ข 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

  
หมำยเหตุ :  

- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมีกำรติดตำมและประเมินผลฯ จ ำนวน 20 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำมีกำรติดตำมและประเมินผลฯ จ ำนวน 19 ประเด็นกำรพิจำรณำ (ยกเว้น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 

จำกแผนภำพ พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต มีผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 115 เขต คิดเป็นร้อยละ 62.84 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 42 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 22.95 และระดับดี จ ำนวน 26 เขต คิดเป็นร้อยละ 14.21 ตำมล ำดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก  
จ ำนวน 27 เขต คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 10 เขต คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ 
ระดับดี จ ำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตำมล ำดับ 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สรุปรำยมำตรฐำน ดังนี้  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 225 เขต จ ำแนกรำยมำตรฐำน 
มำตรฐำน ระดับ 5  

(ดีเย่ียม) 
ระดับ 4  
(ดีมำก) 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2 
(พอใช้) 

ระดับ 1 
(ปรับปรุง) 

จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที ่1 กำรบริหำร
จัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

70 31.11 117 52.00 36 16.00 2 0.89 0 0.00 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ 

18 8.00 119 52.89 65 28.89 22 9.78 1 0.44 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผล 
กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 

96 42.67 109 48.44 20 8.89 0 0.00 0 0.00 

 
 
 

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00%

พอใช,้ 0 เขต, 0.00%

ดี, 26 เขต,  14.21%

ดีมำก, 115, 62.84%

ดีเยี่ยม, 42 เขต, 
22.95%

ผลกำรประเมิน สพป. 183 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00%

พอใช้, 0 เขต, 0.00%

ด,ี 5 เขต, 11.90%

ดีมำก, 27 เขต, 64.29%

ดีเยี่ยม, 10 เขต, 
23.81%

ผลกำรประเมิน สพม. 42 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม



 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
ค 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมุ่งเน้นหลักกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี   

ยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม 6 ด้ำน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส  
หลักควำมมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ ด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
กำรกระจำยอ ำนำจและกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนไปสู่เป้ำหมำย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 117 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 70 เขต คิดเป็นร้อยละ 31.11 ระดับดี จ ำนวน 36 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ระดับพอใช้ จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 0 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุภำรกิจ

และเป้ำหมำยที่ก ำหนดโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำนั้นมีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ
และแผนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนให้เหมำะสมตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีกำรใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน จำกนั้นมีกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งน ำผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นมำ
ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 113 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 50.22 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 67 เขต คิดเป็นร้อยละ 29.78 และระดับดี จ ำนวน 45 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำให้ เกิดเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  ก้ำวทันต่อ  

กำรเปลี่ยนแปลง โดยมีกำรพัฒนำองค์กำร พัฒนำงำน รวมถึงกำรพัฒนำตนเองจำกองค์ควำมรู้ที่มำจำกวิธีกำร
จัดกำรควำมรู้ที่มคีวำมหลำกหลำยซึ่งมำจำกภำยในและภำยนอกองค์กำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 79 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 60 เขต คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดับดี จ ำนวน 50 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับพอใช้ จ ำนวน 26 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.56 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 10 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 4.44 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบทบำทในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ รวมถึงกำรส่งเสริม สนับสนุน  

กำรประสำนงำนเชื่อมโยงให้บุคคล องค์คณะบุคคล หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 102 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 45.33 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 87 เขต คิดเป็นร้อยละ 38.67 ระดับดี จ ำนวน 21 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 9.33 ระดับพอใช้ จ ำนวน 13 เขต คิดเป็นร้อยละ 5.78 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 2 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 0.89 

 



 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
ง 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  

ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมถึงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 119 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 52.89 รองลงมำ คือ ระดับดี จ ำนวน 65 เขต คิดเป็นร้อยละ 28.89 ระดับพอใช้ จ ำนวน 22 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 9.78 ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 18 เขต คิดเป็นร้อยละ 8.00 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 1 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 0.44 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน โดยกำรพัฒนำหลักสูตรให้มี  

ควำมเหมำะสมต่อบริบทของสถำนศึกษำ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ รวมถึงกำรวัดผล ประเมินผล กำรก ำกับ ดูแล 
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับสถำนศึกษำ เพ่ือน ำผลที่ได้ไปใช้  
ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพท่ีส่งผลต่อตัวผู้เรียนต่อไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 145 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 64.45 รองลงมำ คือ ระดับดีมำก จ ำนวน 47 เขต คิดเป็นร้อยละ 20.89 ระดับดี จ ำนวน 19 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 8.44 ระดับพอใช้ จ ำนวน 7 เขต คิดเป็นร้อยละ 3.11 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 7 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 3.11 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
กระบวนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นไปอย่ำงมีระบบ โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมระเบียบ

กฎหมำยที่ก ำหนด มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยด ำเนินกำรได้อย่ำงเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 88 เขต  

คิดเป็นร้อยละ 39.12 รองลงมำ คือ ระดับดี จ ำนวน 66 เขต คิดเป็นร้อยละ 29.33 ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 64 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 28.44 ระดับปรับปรุง จ ำนวน 4 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.78 และระดับพอใช้ จ ำนวน 3 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 1.33 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
กระบวนกำรวำงแผนในกำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็น พร้อมทั้งมีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มควำมสำมำรถ มีคุณภำพ 
และบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี จ ำนวน 191 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 84.89 รองลงมำ คือ ระดับปรับปรุง จ ำนวน 19 เขต คิดเป็นร้อยละ 8.44 ระดับพอใช้ จ ำนวน 11 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 4.89 ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 และระดับดีมำก จ ำนวน 2 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 0.89 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
กระบวนกำรที่ช่วยประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืน ๆ ให้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ มำใช้  
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
จ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 162 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมำ คือ ระดับดี จ ำนวน 41 เขต คิดเป็นร้อยละ 18.22 และระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 22 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 9.78 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำโดยเฉพำะตำมภำรกิจหลักของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ โดยมีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 66 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมำ คือ ระดับพอใช้ จ ำนวน 51 เขต คิดเป็นร้อยละ 22.67 ระดับดี จ ำนวน 47 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 20.89 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 42 เขต คิดเป็นร้อยละ 18.67 ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 19 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 8.44 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ผลส ำเร็จที่เกิดจำกกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมบทบำทและ

ภำรกิจอันจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ที่เกิดขึ้นกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี ้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 109 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 48.44 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 96 เขต คิดเป็นร้อยละ 42.67 และระดับดี จ ำนวน 20 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 8.89 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ผลงำนที่แสดงถึงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกำรศึกษำ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นแบบอย่ำงได้ 
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล และกลุ่มงำนได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอผลงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี จ ำนวน 86 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 38.22 รองลงมำ คือ ระดับพอใช้ จ ำนวน 86 เขต คิดเป็นร้อยละ 38.22 ระดับปรับปรุง จ ำนวน 36 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 และระดับดีมำก จ ำนวน 17 เขต คิดเป็นร้อยละ 7.56 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 
ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 181 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 80.44 รองลงมำ คือ ระดับดีมำก จ ำนวน 36 เขต คิดเป็นร้อยละ 16.00 ระดับดี จ ำนวน 4 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ระดับพอใช้ จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 2 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 0.89 

 
 
 



 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
ฉ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
จำกผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ของผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ของผู้เรียน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 188 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 83.55 รองลงมำ คือ ระดับดีมำก จ ำนวน 26 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.56 ระดับดี จ ำนวน 9 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 4.00 และระดับพอใช้ จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน  
ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรูปแบบ วิธีกำร
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน และผู้ปกครองได้เห็นควำมส ำคัญในกำรศึกษำด้ำนอำชีพและในระดับที่สูงขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 127 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 56.44 รองลงมำ คือ ระดับดีมำก จ ำนวน 60 เขต คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดับดี จ ำนวน 27 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 12.00 ระดับพอใช้ จ ำนวน 8 เขต คิดเป็นร้อยละ 3.56 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 3 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 1.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำน  
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ มีผลงำนดีเด่นที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบจนได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ โดยแสดงถึงควำมเป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และผลงำนมีคุณภำพ  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ .) ก ำหนด  
และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้ผู้อื่นน ำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 109 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 48.44 รองลงมำ คือ ระดับปรับปรุง จ ำนวน 38 เขต คิดเป็นร้อยละ 16.89 ระดับดี จ ำนวน 33 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 14.67 ระดับพอใช้ จ ำนวน 28 เขต คิดเป็นร้อยละ 12.44 และระดับดีมำก จ ำนวน 17 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 7.56 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 137 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมำ คือ ระดับดีมำก จ ำนวน 59 เขต คิดเป็นร้อยละ 26.22 ระดับดี จ ำนวน 21 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 9.33 ระดับพอใช้ จ ำนวน 7 เขต คิดเป็นร้อยละ 3.11 และระดับปรับปรุง จ ำนวน 1 เขต คิด
เป็นร้อยละ 0.44 

จำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สะท้อนให้เห็น ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 



 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในพ้ืนที่ และกำรส่งเสริม 
สนับสนุน โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ  

2. บุคลำกรไม่เพียงพอ ภำระงำนที่มีค่อนข้ำงมำก และขำดกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
ตรงตำมควำมต้องกำร 

3. กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังขำดควำมชัดเจน รวมถึง 
กำรสื่อสำร ประสำนงำน และกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 

4. กระบวนกำรก ำกับ ดูแล ช่วยเหลือ ติดตำม นิเทศมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณและบุคลำกร 
5. กระบวนกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ในเครื่องมือของกำรติดตำม 
6. นโยบำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนบำงโครงกำรขำดควำมชัดเจนและ 

ควำมต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีกำรประกำศใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ซึ่งเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเองเพ่ือ
พัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีภำรกิจในกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในภำพรวม รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
พ.ศ. 2560 โดยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน พัฒนำ ต่อยอด 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  
ทั้ง 3 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และมำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
โดยได้บูรณำกำรประเด็นกำรพิจำรณำให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนตำมสภำพจริงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนและภำระงำนในกำรรำยงำนผล จำกเดิม 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็น 
กำรพิจำรณำ คงเหลือ 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นกำรพิจำรณำ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำน
ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System: e-MES) ตำมแบบติดตำม
และประเมินผลฯ ที่ก ำหนด 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูล
สำรสนเทศเกี่ยวกับวิธีกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้น ำไปใช้พัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพต่อไป 

3. เพ่ือน ำผลกำรติดตำมและประเมินผลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำวำงแผน ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งใช้ผลกำรประเมินให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ต่อไป 
 4. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหนึ่งในกลไก  
ที่ช่วยในกำรกระตุ้นให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมกระตือรือร้น ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
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ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล 
 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ. 2560 เป็นหลักเกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ

คุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในกำรบริหำร  

และกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำน มำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) 

และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) และน ำองค์ควำมรู้
มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 

 มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย 

ปัญหำและควำมต้องกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ  กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจ

หลัก 4 ด้ำน และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

 มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ที่บรรลุเป้ำหมำยประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร  
ทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและสำมำรถ 
ยึดเป็นแบบอย่ำงได ้

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตำมเกณฑ์  
ที่ก ำหนด 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดู แล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 

 เด็กพิกำรเรียนรวม 
 เด็กด้อยโอกำส 
 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำน  
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับ
รำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  
ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง 
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของ 
กลุ่ม/หน่วย 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิภำพ  

และประสิทธิผลในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ  
กำรวำงแผน พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
แก่เด็กและเยำวชนไทยได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ รวมทั้งมีข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่สำธำรณชนต่อไป 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยใน
หน่วยงำน และกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 2 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอน  
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

  กำรวำงแผนแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 1. เก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยกำรลงพ้ืนที่รับฟังปัญหำ อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

2. ประชุมบุคลำกรภำยในส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือวิเครำะห์  
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยคัดเลือกประเด็นกำรพิจำรณำ 
ที่เป็นตัวแทนกำรรำยงำน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน ลดภำระงำนผู้รำยงำน แต่ยังสำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ในช่วงเดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และบุคลำกรของ สตผ. รวม 52 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกประเด็ นกำรพิจำรณำ 
ที่มีควำมส ำคัญส ำหรับเป็นตัวแทนในกำรรำยงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และปรับปรุงเกณฑ์ 
กำรตัดสินในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำให้เป็น 5 ระดับ (ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง) จำกเดิม 4 ระดับ  
(ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้) เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันกับกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยได้ข้อสรุป คือ  
กำรติดตำมและประเมินผลฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็น
กำรพิจำรณำ 
 4. ใช้แบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เหมือนดังเช่นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือก  
ข้อค ำถำมเฉพำะ 20 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ได้มีกำรคัดเลือกแล้ว และมีกำรปรับปรุงข้อมูลบำงส่วนให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีควำมถูกต้องสมบูรณ์ 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนได้มีกำรชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ทั้ง 225 เขต ในช่วงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 โดยกำรจัดประชุมทำงไกล (Teleconference)  
และจัดท ำวิดีทัศน์ค ำอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรรำยงำนตำมแบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกนั้นได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนทั้ง 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

20 ประเด็นกำรพิจำรณำ ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System:  
e-MES) โดยมี URL คือ http://164.115.43.73/emes62/ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกแห่งรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนในระบบ e-MES ตำมท่ีก ำหนด 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 สิ้นสุดไตรมำสที่ 3 (ระบบ e-MES ปิดกำรรำยงำน ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2562) มีประเด็น 
กำรพิจำรณำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องรำยงำน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 1. มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย 

2. มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรจัดระบบติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก 4 ด้ำน และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

3. มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงถึงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้  ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนหรือผล 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำยประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ 
ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและสำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้ 

ระยะที่ 2 สิ้นสุดไตรมำสที่ 4 (ระบบ e-MES ปิดกำรรำยงำน ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2562) มีประเด็น 
กำรพิจำรณำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องรำยงำน จ ำนวน 17 ประเด็นกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

1. มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ด ีประกอบด้วย 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

เพ่ือพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่  4  กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ 

ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 

เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: 

KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) และน ำ 
องค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

2. มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
- ประเด็นกำรพิจำรณำ 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับ

นโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ 
ในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 

3. มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมี 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 

(National Test: NT) 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำน 

เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำร 

- ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำน  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของ
กลุ่ม/หน่วย 

 กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของผลกำรติดตำมและประเมินผล 
 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้อง 
ของข้อมูลโดยกำรตัดสินระดับคุณภำพของกำรติดตำมและประเมินผลรำยมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และประเด็น 
กำรพิจำรณำ โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล  
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 กำรวิเครำะห์และสรุปรำยงำนผล 
กำรวิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต ที่เก็บรวบรวมข้อมูลผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and Evaluation System: e-MES) ได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมำณ วิเครำะห์ระดับคุณภำพตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินของมำตรฐำนส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยกำรหำค่ำควำมถ่ี และค่ำร้อยละ 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภำพ พิจำรณำเกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อจ ำกัดที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำ 

3. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินผล ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลระดับคุณภำพเป็น 5 ระดับ คือ  
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ และปรับปรุง ดังนี้ 

ระดับ 1 หมำยถึง มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ปรับปรุง  
ระดับ 2 หมำยถึง มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับ 3 หมำยถึง มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ดี 
ระดับ 4 หมำยถึง มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ดีมำก 
ระดับ 5 หมำยถึง มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินรำยประเด็นกำรพิจำรณำ ซึ่งแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำมีค่ำน้ ำหนัก
คะแนนตำมที่ก ำหนด ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีผลกำรประเมิน จ ำนวน 20 ประเด็น 
กำรพิจำรณำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีผลกำรประเมิน จ ำนวน 19 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
เมื่อน ำผลกำรประเมินระดับคุณภำพแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำมำคูณกับค่ำน้ ำหนักที่ก ำหนดในแต่ละประเด็น 
กำรพิจำรณำ แล้วน ำไปเทียบกับช่วงคะแนนที่ก ำหนด ดังนี้ 

     ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ 
ช่วงคะแนน 
กำรพิจำรณำ 

 ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับ

คุณภำพ 

ช่วงคะแนน 
กำรพิจำรณำ 

1 ปรับปรุง 66.00 - 118.80  1 ปรับปรุง 58.50 - 105.30 
2 พอใช้ 118.81 - 171.60  2 พอใช้ 105.31 - 152.10 
3 ดี 171.61 - 224.40  3 ดี 152.11 - 198.90 
4 ดีมำก 224.41 - 277.20  4 ดีมำก 198.91 - 245.70 
5 ดีเยี่ยม 277.21 - 330.00  5 ดีเยี่ยม 245.71 - 292.50 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียด ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย  
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และสอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นแบบอย่ำงได้ 

4 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
3 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
2 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้ และมีส่วนร่วมกับทุกกลุ่มงำน 
1 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้ แต่มีส่วนร่วมไม่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปรมิำณ  
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 18 9.84 58 31.69 102 55.74 5 2.73 0 0.00 
สพม. 42 7 16.67 14 33.33 21 50.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 25 11.11 72 32.00 123 54.67 5 2.22 0 0.00 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดี  
จ ำนวน 123 เขต คิดเป็นร้อยละ 54.67 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 72 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 32.00 ระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 25  เขต คิดเป็นร้อยละ 11.11 และระดับคุณภำพพอใช้  
จ ำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตำมล ำดับ 

เชิงคุณภำพ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

อย่ำงมีแบบแผน เป็นระบบในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
ต่ำง ๆ รวมถึงงำนตำมกรอบภำรกิจประจ ำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ บรรลุตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  
สะท้อนถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ที่สะท้อนสภำพปัญหำข้อเท็จจริงที่ควรได้รับ 
กำรพัฒนำและเกิดกำรมีส่วนร่วมกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
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3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 
และประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
ยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึงส่งเสริมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเอง ให้มีควำมรู้ เข้ำใจ  
ในกำรปฏิบัติงำนในเรื่องวินัยข้ำรำชกำรและกระบวนกำรด ำเนินงำนทำงวินัยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีคุณธรรม โดยจัดให้มีโครงกำรส่งเสริมข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนวินัยจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) บุคลำกรไม่เพียงพอและปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมควำมถนัดส่งผลให้กำรท ำงำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ 
2) กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบำงส่วนยังขำดควำมตระหนัก ขำดควำมรับผิดชอบ

และไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบำงแห่งขำดผู้บริหำรหรือผู้น ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

ตำมนโยบำย จุดเน้น และแผนงำนโครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบำงแห่งขำดแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและไม่สะท้อนกับปัญหำ  

ของพ้ืนที ่
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ประชุมชี้แจง ทบทวน กลยุทธ์ ก ำหนดทิศทำงแนวทำงในกำรด ำเนินให้ชัดเจนสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทั้งภำยในพื้นที่และกับภำคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
2) สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญในกำรมีภำวะผู้น ำในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย  

และกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
3) ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ในเรื่ององค์ควำมรู้ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรบริหำร

จัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในกำรปฏิบัติให้องค์กำรไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ 
4) ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรท ำงำนแบบบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้  เช่น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี 
เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สระแก้ว เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 (หนองคำย บึงกำฬ) และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 (ก ำแพงเพชร พิจิตร) เป็นต้น โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จ ดังนี้ 

1) วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคในรอบปีที่ผ่ำนมำร่วมกับบุคลำกร 
2) จัดท ำแผนและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกันของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และสถำนศึกษำในสังกัด 
    3) ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแต่ละ
ยุทธศำสตร์ จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเป็นกำรน ำนโยบำย 
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 4) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำครอบคลุมตำมภำรงำนและ 
ควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นของพ้ืนที่ โดยสอดคล้องกับนโยบำยจำกส่วนกลำง 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

   5) น ำนโยบำย จุดเน้นกำรพัฒนำ สู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ 
 6) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มำใช้ 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

7) จัดให้มีกระบวนกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และสะท้อนปัญหำ
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบสม่ ำเสมอ 

8) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อทบทวนแนวทำง โครงกำรและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นระบบ ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ
พร้อมใช้ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4 มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ในกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3 มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2 มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน ถูกต้อง ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
เพ่ือพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1 มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศไม่ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 52 28.42 77 42.08 21 11.47 26 14.21 7 3.82 
สพม. 42 12 28.57 15 35.71 7 16.67 7 16.67 1 2.38 
รวม 225 64 28.44 92 40.89 28 12.44 33 14.67 8 3.56 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีมำก จ ำนวน 92 เขต คิดเป็นร้อยละ 40.89 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 64 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 28.44 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 33 เขต คิดเป็นร้อยละ 14.67 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 28 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 12.44 และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 8 เขต คิดเป็นร้อยละ 3.56 ตำมล ำดับ 

เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศ ครอบคลุมภำระงำน เช่น ผู้เรียน ครู ผู้บริหำร และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรบริหำรงำนทั่วไป ที่เป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย และพร้อมใช้ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) กำรจัดกระท ำข้อมูลส่วนหนึ่งไม่เป็นระบบ ขำดควำมชัดเจน  
2) ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำหลำยโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ ำซ้อน 
3) บุคลำกรไม่เพียงพอและมีกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนด้ำนระบบสำรสนเทศบ่อย ขำดควำมต่อเนื่อง 
4) ควำมเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่ำงสถำนศึกษำกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 
1) ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่เป็น

ระบบเดียวครอบคลุมภำระงำน และสำมำรถใช้ฐำนข้อมูลร่วมกัน 
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) ควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้   เช่น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
1) ก ำหนดผู้รับผิดชอบงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ โดยมีค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนที่ชัดเจน 
2) ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อจ ำกัด ปริมำณ รำยกำรข้อมูล และเงื่อนไขกำรจัดเก็บข้อมูล 
3) อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้ผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำง

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรท ำงำนกำรจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกรำยงำน  
4) ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลในแต่ละชนิดให้ชัดเจน เพ่ือน ำผลที่ได้น ำมำใช้จัดท ำ

ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
5) จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 
6) ก ำหนดสิทธิ์ผู้เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบข้อมูลสำรสนเทศระดับสถำนศึกษำ ควรต้อง 

มีกำรลงทะเบียนกำรใช้งำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอนุมัติสิทธิกำรใช้งำน เพ่ือแสดงตัวตนในกำรเข้ำใช้งำน 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 

7) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นไปตำมปฏิทิน 
กำรด ำเนินกำร 

8) สรุป และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที ่1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรมีส่วนร่วม 
มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบทขององค์กำรและนโยบำยทุกระดับ 

4 มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ มีควำมสอดคล้องกับ
ภำรกิจ บริบทขององค์กำรและนโยบำยทุกระดับ 

3 มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบท
ขององค์กำรและนโยบำยทุกระดับ 

2 มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจบริบท
ขององค์กำรและนโยบำย 

1 มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจบริบท
ขององค์กำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 65 35.52 72 39.34 43 23.50 2 1.09 1 0.55 
สพม. 42 23 54.77 15 35.71 4 9.52 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 88 39.11 87 38.67 47 20.89 2 0.89 1 0.44 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม จ ำนวน 88 เขต คิดเป็นร้อยละ 39.11 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 87 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 38.67 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 47 เขต คิดเป็นร้อยละ 20.89 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 2 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 0.89 และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตำมล ำดับ 

เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ ใช้แผนเป็นเครื ่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู ่กำรปฏิบัติ  
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  เน้นกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ กำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเป็นไปตำมควำมต้องกำร
พัฒนำ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบและระยะเวลำและสำมำรถแก้ไขได้อย่ำง
ทันท่วงทีในกรณีที่มีปัญหำอุปสรรคหรือปรับแผนเพื่อให้เข้ำกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม
สำระส ำคัญของกิจกรรม  มีทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและเชื ่อมโยงกับนโยบำย จุดเน้น 
มำตรกำรพัฒนำกำรศึกษำของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) บุคลำกร ขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดท ำแผน 

2) กำรจัดสรรงบประมำณไม่มีกรอบวงเงินที่จัดเจน และกำรจัดสรรล่ำช้ำ  
3) กำรเปลี่ยนแปลง นโยบำยของส่วนกลำง และควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ 

หรือด ำเนินงำน 
4) กำรจัดสรรงบประมำณไม่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และไม่เพียงพอต่อกำรขับคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ

ท ำให้หน่วยงำนผู้รับงบประมำณไม่สำมำรถวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง และบริหำรจัดกำร
โครงกำรไม่ทันกับห้วงเวลำกำรเบิกจ่ำยที่ก ำหนด   

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
กำรวำงแผนและกำรใช้แผนปฏิบัติกำร เพ่ือเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรในลักษณะที่เป็น

โครงกำร กิจกรรมตำมหน้ำที่เฉพำะของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ควรเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ  
ที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนโยบำยต่ำง ๆ และท้องถิ่น ดังนั้น
แผนปฏิบัติกำรควรมีลักษณะกำรวำงแผนระยะสั้นและระยะยำวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมกับบริบทของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

1) จัดสรรงบประมำณ ให้สอดคล้องกับสภำพบริบท 

และควำมขำดแคลนของแต่ละพ้ืนที่  

2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรมีอิสระ 

ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เหมำะสมกับ 

บริบทแต่ละพ้ืนที ่
3) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ในกำรจัดท ำและใช้แผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) จัดให้มีกำรติดตำมและน ำผลกำรประเมินมำ  

ปรับปรุงงำนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
5) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ

สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ  โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำย และเผยแพร่ให้ทรำบทั่วกัน 

6) จัดท ำโครงกำร กิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ            
มีควำมเหมำะสมตรงกับปัญหำ และคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้แผนเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้ครอบคลุมตำม

ภำรกิจและสอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ พร้อมทั้งมีกระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจนสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 
เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นต้น 
โดยมีกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จ ดังนี้ 
 1) แจ้งนโยบำย/แนวทำงกำรจัดท ำแผน เพ่ือให้ทุกกลุ่มเสนอโครงกำรตำมภำระงำนและโครงกำร  
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้แทนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
(ก.ต.ป.น.) ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

 2) ศึกษำ วิเครำะห์ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่  10 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และนโยบำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องระดับ
ท้องถิ่น เป็นต้น  

 3) จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือวิเครำะห์โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน  
ที่ผ่ำนมำ รวมทั้งนโยบำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับทรัพยำกรที่ได้รับจัดสรร ตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 4) สื่อสำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  ค่ำนิยมองค์กำร  และนโยบำยขององค์กรให้บุคลำกร 
ทุกระดับรับรู้ และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 

 5) สร้ำงองค์ควำมรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือสถำนศึกษำ โดยเผยแพร่เอกสำรนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คู่มือกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คู่มือกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ เพ่ือถือปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน 

 6) ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำย รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีรำยอ ำเภอ และศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 

 7) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำน และ
น ำผลมำปรับปรุง แก้ไข พัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ต่อสำรธำรณชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนครั้งต่อไป  
 
มำตรฐำนที ่1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเดน็กำรพิจำรณำที ่4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม ภำรกิจ 4 ด้ำน 

4 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม ภำรกิจ 3 ด้ำน 

3 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม ภำรกิจ 2 ด้ำน 

2 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม ภำรกิจ 1 ด้ำน 

1 มีรูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 83 45.36 44 24.04 15 8.20 39 21.31 2 1.09 
สพม. 42 14 33.34 15 35.71 1 2.38 12 28.57 0 0.00 
รวม 225 97 43.11 59 26.22 16 7.11 51 22.67 2 0.89 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีเยี่ยม จ ำนวน 97 เขต คิดเป็นร้อยละ 43.11 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 59 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 26.22 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 51 เขต คิดเป็นร้อยละ 22.67 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 16 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 7.11 และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตำมล ำดับ 
 เชิงคุณภำพ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำงำนครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน คือ  
กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรทั่วไป มีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  ท ำให้กำรปฏิบัติงำนทั้งระบบมีควำมรวดเร็วมำกขึ้น ท ำให้  
มีกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกได้ในเวลำที่รวดเร็ว ท ำให้กำรประสำนงำนเป็นไปด้วยดี โดยมี  
กำรสร้ำงและประยุกตใ์ช้นวัตกรรมทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

1) ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (SMART OFFICE) เป็นระบบบริหำรส ำนักงำนแบบอัจฉริยะ  
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำน สำมำรถใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือต่ำง ๆ มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ใช้งำน มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่สำมำรถป้องกันกำรปลอมแปลงหนังสือ เช่น กำรเข้ำรหัส  
กำรรับรองลำยเซ็นแบบดิจิตอล ท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้สะดวก รวดเร็ว และท ำงำนได้ทุกที่ทุกเวลำ  

2) โปรแกรม Microsoft office เช่น excel ในกำรจัดล ำดับและเปรียบเทียบคะแนนผลกำรประเมิน
คุณภำพ O-NET, NT 

3)  โปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) เป็นโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล 4 งำน ได้แก่   
งำนอัตรำก ำลัง งำนสรรหำ งำนบัญชีถือจ่ำย และงำนทะเบียนประวัติ 

4) โปรแกรม ก.พ.อิเล็กทรอนิกส์ (ทะเบียนประวัติ) เป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือจัดเก็บข้อมูลประวัติของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5) โปรแกรมกำรเสนอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ( INSIGNIA-OBEC) เป็นกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรตำมระบบจ ำแนกประเภทต ำแหน่ง 

6) โปรแกรมเงินเดือนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
จัดเก็บฐำนข้อมูลเงินเดือน/ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือตรวจสอบและ
จัดท ำหลักฐำนรำยรับ-รำยจ่ำยเงินเดือนประจ ำเดือน  
 7) โปรแกรมเงินเดือนข้ำรำชกำรบ ำนำญออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดเก็บข้อมูลประเภท 
ฐำนข้อมูลเงินเดือน/ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนของข้ำรำชกำรบ ำนำญ เพ่ือตรวจสอบและจัดท ำหลักฐำน  
รำยรับ-รำยจ่ำยเงินบ ำนำญประจ ำเดือน 

8) ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (Education Management Information System: 
EMIS) เป็นโปรแกรมรวบรวมแสดงผลข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ 

9) โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลอำคำร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC)  
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10) ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล (DMC) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน
สถำนศึกษำและข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล เพ่ือกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

11) ระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน (CCT) เป็นระบบกำรคัดเลือกผู้เรียนเพ่ือรับ 
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน และใช้ในกำรวำงแผนช่วยเหลือเพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำมำรถ 
เรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ตลอดจนลดอัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในสังกัด 

12) ระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) เป็นโปรแกรมบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และ 
ผลกำรเรียน ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด รวมถึงสถำนศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนของ
ผู้เรียนในสังกัด เพื่อใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

13) ระบบงำนฐำนข้อมูลบุคลำกร จัดเก็บฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทุกประเภทในสังกัดฯ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนบุคคล 

14) ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิกำรเรียนรวม
และเรียนร่วม และข้อมูลบุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำกระบบนี้ ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ  
กำรบริหำรจัดกำรนักเรียนเรียนรวมในสังกัด 
          15) ระบบ GFMIS เป็นระบบกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย ระบบงบประมำณ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบกำรเงินและบัญชี ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และ ระบบบัญชีต้นทุน ซึ่งทั้ง 5 ระบบสำมำรถท ำงำนร่วมกันในระบบเครือข่ำยแบบรวมศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น
เครื่องมือในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐและสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบำยกำรคลัง 

16) ระบบ e-GP คือระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงำนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและพัสดุของภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว  
เพ่ือเพ่ิมควำมโปร่งใส ลดปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่น ลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

17) ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-pension) เป็นระบบงำนที่ใช้เกี่ยวกับกำรขอรับและกำรจ่ำยเบี้ยหวัด 
บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งกำรจ่ำยและกำรออกหนังสือจ่ำยบ ำเหน็จตกทอด 
ที่น ำไปเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ รวมถึงกำรตรียมควำมพร้อม 

ในกำรใช้สื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
2) ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT และกำรพัฒนำระบบให้เท่ำทัน 

กับกำรเปลี่ยนแปลง 
3) กำรพัฒนำระบบเพ่ือรองรับกำรใช้งำนที่มีควำมหลำกหลำยของโปรแกรมต่ำง ๆ ยังไม่สนองตอบ

ผู้ใช้งำนในสภำพปัจจุบัน รวมทั้งสัญญำณอินเทอร์เน็ตบำงพ้ืนที่ไม่เสถียร 
4) โปรแกรมในกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกส่วนกลำงมีควำมหลำกหลำย และซ้ ำซ้อน  

ทั้งในด้ำนกำรจัดเก็บ กำรประมวลผลและรำยงำน ซึ่งเป็นภำระให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงมำก 

5) กำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ (Big Data) ในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
ยังไม่ตอบสนองควำมต้องกำร และกำรน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1) จัดหำบุคลำกรให้เพียงพอกับภำระงำน 
 2) ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะในด้ำนกำรประยุกต์ใช้และพัฒนำเทคโนโลยี เพ่ือน ำไป  
สู่กำรปรับปรุงและพัฒนำงำน 
 3) สนับสนุนงบประมำณเพ่ือจัดอบรมควำมรู้ เรื่อ งระบบ ICT และจัดสรรงบประมำณจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอ 

4) พัฒนำรูปแบบกำรแสดงผลให้หลำกหลำยและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ให้มำกข้ึน 
5) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร

จัดกำรทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
6) ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล Big data ให้สำมำรถประมวลผลได้เร็วขึ้น และเพ่ิมข้อมูลต่ำง ๆ  

ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับควำมจ ำเป็น 
7) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ 

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  
 

 
 
 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหลำกหลำย
ช่องทำง เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเละเกิดควำมร่วมมือตำมวัตถุประสงค์ หรือ
เป้ำหมำยของกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

4 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหลำกหลำย
ช่องทำง เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหลำกหลำย
ช่องทำง เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 

2 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหลำกหลำย
ช่องทำง 

1 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 20 10.93 163 89.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
สพม. 42 8 19.05 34 80.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 28 12.44 197 87.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีมำก จ ำนวน 197 เขต คิดเป็นร้อยละ 87.56 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 28 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 12.44 ตำมล ำดับ 
 เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรูปแบบวิธีกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่หลำกหลำย 
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงำน 
ทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ โดยสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศ 
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรควำมจ ำเป็น ตลอดจนสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคส่วนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำระงำนขององค์กร 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) บุคลำกรไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน และควำมชัดเจนในกำรสื่อสำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 
2) ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรแต่ละช่องทำงของบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
3) กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงอินเตอร์เน็ตที่ต้องใช้ควำมรวดเร็วและทันเวลำ อำจท ำให้เกิด

ควำมผิดพลำดได้ง่ำย 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ โดยกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยีเพ่ิมมำกข้ึน 
2) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภำพในกำรด ำเนินงำน 
3) ควรจัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ทุกปี เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบกำรณ์ 

ให้ผู้รับผิดชอบและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถเป็น

แบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือผู้รับผิดชอบ 
2) ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรด้ำนกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอก

หน่วยงำน พิจำรณำข้อมูลเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนเว็บไซต์ 
3) ก ำหนดนโยบำย แนวทำงพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ โครงกำร กิจกรรม 
4) พัฒนำบุคลำกร เครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำร กำรสื่อสำร กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
5) จัดประชุมบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำน มำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมภำรกิจงำน 4 ด้ำน และนโยบำย 

4 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

3 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

2 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

1 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 92 50.27 87 47.54 1 0.55 3 1.64 0 0.00 
สพม. 42 23 54.76 19 45.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 115 51.12 106 47.11 1 0.44 3 1.33 0 0.00 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีเยี่ยม จ ำนวน 115 เขต คิดเป็นร้อยละ 51.12 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 106 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 47.11 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.33 และระดับคุณภำพดี จ ำนวน 1 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตำมล ำดับ 

เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร 

และเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมถึงกำรเสนอแนะแนวทำงและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) บุคลำกรไม่เพียงพอและภำระงำนเยอะ 

2) บุคลำกรบำงส่วนยังท ำงำนแบบแยกส่วน ขำดกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง  
3) บุคลำกรบำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำวิจัยและน ำผลวิจัยมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ 

กำรด ำเนินงำน เนื่องจำกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำงำนวิจัย รวมทั้งมีภำระงำนมำก 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรท ำงำนแบบบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  

กลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

2) สร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญในกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำงำน     
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรวิจัย และน ำผลกำรวิจัยมำใช้เป็น

เครื่องมือในกำรน ำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถเป็น

แบบอย่ำงได้ มีแนวทำงดังนี้  ชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจ และก ำหนดแนวทำงให้บุคลำกรและกลุ่มงำน 
น ำองค์ควำมรู้ที่ เกี่ยวข้องกับงำน รวมทั้งข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนมำปรับใช้ให้มีควำมสอดคล้องกับ  
กำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเหมำะสม ซึ่งแต่ละกลุ่มงำนจะน ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนเมื่อเริ่มต้นปีงบประมำณ
ใหม่ เพ่ือให้บุคลำกรในกลุ่มและในองค์กรได้รับทรำบ โดยแต่ละกลุ่มงำนจะยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
ขององค์กรเป็นหลักในกำรก ำหนดโครงกำร กิจกรรม และท่ีส ำคัญเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรในองค์กร 

 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) และ 
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) และน ำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)  

2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กำร และระหว่ำงระดับองค์กำร 
3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำ KM/PLC อย่ำงชัดเจน 
4. น ำผลกำรด ำเนินงำนที่ได้จำกกำรท ำ KM/PLC ไปใช้ในกำรพัฒนำองค์กำร 
5. มีกำรน ำกระบวนกำรวิจัยหรือเทคนิคกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำ 

4 1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)  
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กำร และระหว่ำงระดับองค์กำร 
3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำ KM/PLC อย่ำงชัดเจน 
4. น ำผลกำรด ำเนินงำนที่ได้จำกกำรท ำ KM/PLC ไปใช้ในกำรพัฒนำองค์กำร 

3 1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)  
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร  
3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำ KM/PLC อย่ำงชัดเจน 

2 1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)  
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร 

1 1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)  
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
ระดับกลุ่ม 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 
สพท. จ ำนวน สพท. 

ทั้งหมด (เขต) 
ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สพป. 183 49 26.78 66 36.07 41 22.40 19 10.38 8 4.37 
สพม. 42 11 26.19 13 30.95 9 21.43 7 16.67 2 4.76 
รวม 225 60 26.67 79 35.11 50 22.22 26 11.56 10 4.44 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีมำกจ ำนวน 79 เขต คิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 60 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 26.67 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 26 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 11.56 และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 10 เขต คิดเป็นร้อยละ 4.44 ตำมล ำดับ 
 เชิงคุณภำพ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ โดยมี  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกรในองค์กร บุคลำกรสำมำรถแสวงหำควำมรู้จำกเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งบุคลำกรยังได้ควำมรู้ใหม่ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) ควำมซ้ ำซ้อนของภำระงำนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  ส่งผลให้มีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ ในกำรท ำกิจกรรม แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกร 
2) ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ ไม่เพียงพอต่อกำรไปศึกษำดูงำนองค์กรภำยนอกที่มีผลกำรด ำเนินงำนประสบ

ควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ท้ังภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 
3) บุคลำกรส่วนหนึ่งไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรพิจำรณำแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน และ 

สร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรสร้ำงชุมชน 
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพที่ดีและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ให้ไปศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับหน่วยงำนทำง 
กำรศึกษำที่มีบริบทกำรบริหำรงำนที่มีควำมใกล้เคียงกันในต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นกำรถอดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
เป็นองค์กรต้นแบบเพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืนที่มีควำมสนใจมำศึกษำดูงำน 
รวมทั้งกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น สอดคล้องกับ 
สภำพปัญหำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ  

เป็นแบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน เทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม/หน่วย  

เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลำกรฯ ที่มำบรรจุใหม่ หรือย้ำยโอน หรือผู้ สนใจได้ศึกษำหำควำมรู้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ลดเวลำกำรท ำงำน และกำรเรียนรู้งำนใหม่ 

2) กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง  
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

3) กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร  
สร้ำงบรรยำกำศและจิตส ำนึกร่วมในกำรท ำงำน เช่น กำรไปศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก 

4) กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  

5) กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรโดยใช้กระบวนกำร กำรวิจัย 
เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง  

 
มำตรฐำนที ่1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

ตัวบ่งช้ีที ่3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบัน ศำสนำ  
สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน โดยมีกำรประสำนและสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทำงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน และมีรูปแบบ 
กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และน ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน โดยมีกำรประสำนและสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทำงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน และมีรูปแบบ 
กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และน ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน โดยมีกำรประสำนและสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทำงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน และมีรูปแบบ 
กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 

2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน โดยมีกำรประสำนและสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทำงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน โดยมีกำรประสำนและสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทำงกำรด ำเนินงำน แต่ไม่ชัดเจน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 
สพท. จ ำนวน สพท. 

ทั้งหมด (เขต) 
ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สพป. 183 64 34.97 92 50.28 17 9.29 8 4.37 2 1.09 
สพม. 42 23 54.76 10 23.81 4 9.52 5 11.91 0 0.00 
รวม 225 87 38.67 102 45.33 21 9.33 13 5.78 2 0.89 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีมำก จ ำนวน 102 เขต คิดเป็นร้อยละ 45.33 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 87 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 38.67 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 21 เขต คิดเป็นร้อยละ 9.33  ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 13 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 5.78  และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตำมล ำดับ 

เชิงคุณภำพ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชน หน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรมีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ
มำกขึ้น 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) ควำมชัดเจนในแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2) ควำมม่ันใจของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
3) บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนในกรอบหรือแนวทำงกำรปฏิบัติ 
4) ควำมเข้มแข็งของระบบกำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 
1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้อง 
2) ก ำหนดรูปแบบ แนวทำงท่ีชัดเจน และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับภำคส่วนที่สนใจกำรมีส่วนร่วม 
3) สนับสนุน ส่งเสริม ให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่

หลำกหลำย 
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ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร  
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 1. จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลมำใช้ 
ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
5. จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
6. น ำผลกำรสรุปรำยงำนไปวำงแผนพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 

4 1. จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลมำใช้ 
ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
5. จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
6. น ำผลกำรสรุปรำยงำนไปวำงแผนพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 

3 1. จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลมำใช้ 
ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
5. จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2 1. จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
4. ติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลมำใช้ 
ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
1 1. จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 122 66.67 35 19.13 16 8.74 4 2.18 6 3.28 
สพม. 42 23 54.76 12 28.58 4 9.52 3 7.14 0 0.00 
รวม 225 145 64.44 47 20.89 20 8.89 7 3.11 6 2.67 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยมจ ำนวน 145 เขต คิดเป็นร้อยละ 64.44 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำกจ ำนวน 47 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 20.89 ระดับคุณภำพดีจ ำนวน 20 เขต คิดเป็นร้อยละ 8.89 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 7 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 3.11 และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 6 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตำมล ำดับ 
 เชิงคุณภำพ 

สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำง 
ระบบประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมกับบริบท 
ของสถำนศึกษำ และเป็นไปตำมกฎกระทรวง 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ผู้บริหำร  
ครู ศึกษำนิเทศก ์และผู้เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ฉบับใหม่ มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน 
กำรศึกษำโดยมีส่วนร่วมจำกบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รวมทั้งมีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนระบบประกันคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด นอกจำกนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูมีควำมรู้ 
ด้ำนระบบงำนกำรประกันคุณภำพ สำมำรถเป็นคณะนิเทศติดตำมให้ควำมช่วยเหลือแก่สถำนศึกษำทุกแห่ง 
ได้เพียงพอ 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
2) สถำนศึกษำขำดผู้รับผิดชอบและไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ต่อเนื่อง  
3) บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 
1) ชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจกับศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

2) สนับสนุนงบประมำณให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพจริงของแต่ละพ้ืนที่ 
3) นิเทศ ติดตำม และช่วยเหลือสถำนศึกษำในสังกัดให้สำมำรถน ำระบบประกันคุณภำพภำยในไปใช้ 

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้จริง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ  

เป็นแบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำฐำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำจำก
รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ   

2) ส่งเสริม  สนับสนุน ก ำกับ ดูแลสถำนศึกษำให้สำมำรถด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษ ำ 
ในสถำนศึกษำให้มีระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

3) เสนอโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำโดยจัดประชุมปฏิบัติกำรให้กับ  
ครูวิชำกำร/ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำส่งข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็น
ของสถำนศึกษำเข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในลักษณะ Online และกำรประเมิน
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  

4) จัดให้มีกระบวนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศกึษำ ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงเป็นระบบ  

5) สังเครำะห์ผลกำรตรวจสอบและผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ รวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนระบบประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำ   
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มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ  
ควำมต้องกำร 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจ 
นโยบำย ปัญหำ ควำมต้องกำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
และมีกำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

4 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจ 
นโยบำย ปัญหำ ควำมต้องกำรในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
และมีกำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ 

3 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย ปัญหำ 
ควำมต้องกำรในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและมีกำรน ำ
แผนปฏิบัติกำรไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ 

2 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย ปัญหำ 
ควำมต้องกำรในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

1 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่ สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย 

ผลกำรด ำเนินงำน    
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 47 25.68 77 42.07 52 28.42 3 1.64 4 2.19 
สพม. 42 17 40.48 11 26.19 14 33.33 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 64 28.44 88 39.12 66 29.33 3 1.33 4 1.78 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีมำก จ ำนวน 88 เขต คิดเป็นร้อยละ 39.12 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดี จ ำนวน 66 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 29.33 ระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 64 เขต คิดเป็นร้อยละ 28.44 ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 4 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 1.78 และระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตำมล ำดับ 
 เชิงคุณภำพ 

กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ เป็นภำระงำนที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับที่ก ำหนด มีข้อผิดพลำดลดลง ผู้รับผิดชอบ  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้น ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
1) กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ กำรบริหำรงบประมำณ  

อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรที่ใช้ 
ในกำรด ำเนินงำนได้ทันเวลำ มีปริมำณ คุณภำพ มีรำคำท่ีเหมำะสมกับประโยชน์ในกำรใช้งำน  

2) กำรบริหำรทำงกำรเงินและควบคุมงบประมำณ กำรกระจำยงบประมำณเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ก ำหนดมำตรฐำนในกำรควบคุมงบประมำณ รวมถึงกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ ในเรื่องกำรบัญชี
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และกำรเงินโดยมีรำยกำรทำงบัญชี  มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน ส่งหน่วยงำนต้นสังกัด ท ำสมุดบันทึก  
กำรท ำบัญชีประจ ำวัน แสดงรำยกำรที่จ ำเป็นเหมำะสม  

3) กำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน แสดงควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยเงิน  
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน บ่งชี้ถึงผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยในแต่ละช่วงเวลำ  
กำรบริหำรสินทรัพย์ ใช้สินทรัพย์อย่ำงคุ้มค่ำมีประสิทธิภำพ มีกำรบ ำรุงรักษำสินทรัพย์ ซ่อมบ ำรุงสินทรัพย์  
ให้ใช้งำนได้ วำงระเบียบกำรใช้งำนและจัดท ำคู่มือระเบียบกำรใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4) งำนพัสดุและสินทรัพย์ โดยจัดท ำทะเบียนครุภัณฑ์อย่ำงเป็นระบบ งำนกำรเงินและบัญชีมีกำรท ำ
หลักฐำน กำรควบคุมและตรวจสอบ และปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด  

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ และปรับเปลี่ยนนโยบำย ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน 

และกำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
2) บุคลำกรไม่สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบ เช่น จ ำนวนบุคลำกร และควำมรู้ควำมเข้ำใจของ

บุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบ เป็นต้น 
3) กำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน ประกอบกับประสบกำรณ์ของ

บุคลำกรยังน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ควรอนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมำณในช่วงไตรมำส 1 และควรจัดสรรให้เพียงพอสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรจ ำเป็นของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
2) ควรปรับปรุงระบบ Server โปรแกรม e-GP ให้มีควำมเสถียรมำกที่สุด 
3) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติควรจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนบันทึกรำยกำรลงในโปรแกรม e-GP 
4) ควรมีหนังสือแจ้งรำยกำรจัดสรรงบประมำณ พร้อมแนวทำงด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่/ส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่ศึกษำทรำบ เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
5) จัดสรรบุคลำกรให้มีควำมสอดคล้องกับภำระงำนและกรอบอัตรำก ำลัง รวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกร

ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณในระดับสถำนศึกษำ 
6) สนับสนุน และสร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกรทุกระดับ และเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรเผยแพร่  

ควำมเข้ำใจในกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือก ำหนดทิศทำงในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำรสนับสนุนงบประมำณ  
ในกำรจัดอบรม หรือประชุมสัมมนำเพ่ือให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิด ตลอดจนเทคนิคและวิธีกำรในกำรใช้
แผนเป็นเครื่องมือ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร และสถำนศึกษำ 

7) ก ำหนดให้มีกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหำและ 
ควำมต้องกำรพัฒนำของเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ โดยยึดหลักควำมคุ้มค่ำ เพ่ือประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ 

เป็นแบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 
(บุรีรัมย์) เป็นต้น โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผนด ำเนินงำน   
1) ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของ 

แผนงบประมำณประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ของหน่วยงำน 

2) ส ำรวจข้อมูลและควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำย 

งบประมำณ รวมทั้งผลจำกกำรด ำเนินงำนบริหำรงบประมำณ 

ในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
3) สรุปข้อมูลและจัดท ำร่ำงกำรจัดสรรงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบนพ้ืนฐำน 

ข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและควำมเหมำะสม 

4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมกรอบวิธีกำรจัดสรรที่หน่วยงำนต้นสังกัด
ก ำหนดเพ่ือจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำร   
1) ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำจัดท ำรำยละเอียดในกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำป ี

2) ก ำหนดกรอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือเป็นกรอบกำรจัดสรรงบประมำณและเบิกจ่ำยงบประมำณ  
3) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ

งบประมำณ สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตำมระเบียบ  
กำรบริหำรงบประมำณและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

4) สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรในสังกัด ในกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
งบประมำณตำมหลักกำรบริหำรงบประมำณ ตำมระเบียบ กฎหมำย แบบแผนของทำงรำชกำรที่ก ำหนดและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ 3 กำรติดตำมและรำยงำนผล 

1) ก ำหนดระยะเวลำกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณ เพ่ือเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ประหยัด 
ควำมคุ้มค่ำ กำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  

2) มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน แยกตำม 
กรอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทุกสิ้นเดือน/ไตรมำส และก่อนสิ้นปีงบประมำณ(ตำมที่ก ำหนดระยะเวลำ) เพ่ือ  
ใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำกำร ใช้จ่ำยเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี)  

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินและพัฒนำ  
1) สรุปผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือประเมินผลว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
2) น ำผลกำรด ำเนินงำนไปสะท้อนให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทรำบและใช้ประกอบในกำรวำงแผน  

กำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็น 
มืออำชีพ สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ 

2. มกีำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
และต่อเนื่อง 
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและน ำผลไปใช้ในกำร
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4 1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ 
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
และต่อเนื่อง 
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน 

3 1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ 
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึง  
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน 

2 1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ 
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึง  
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 

1 1. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ 
2. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึง  
3. มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 1 0.55 2 1.09 162 88.52 7 3.83 11 6.01 
สพม. 42 1 2.38 0 0.00 29 69.05 4 9.52 8 19.05 
รวม 225 2 0.89 2 0.89 191 84.89 11 4.89 19 8.44 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดี  
จ ำนวน 191 เขต คิดเป็นร้อยละ 84.89 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 19 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 8.44 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 11 เขต คิดเป็นร้อยละ 4.89 ระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 2 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 0.89 และระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตำมล ำดับ 
 เชิงคุณภำพ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ ตรงตำมวิชำชีพ ตลอดจนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง  
และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน  
อย่ำงต่อเนื่อง 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) งบประมำณไม่เพียงพอในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ให้ครบทุกด้ำน  
2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีภำระงำนที่มำกเกินไป ท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรท ำผลงำน 
3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วนขำดควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรอบรมและพัฒนำสอดคล้องกับควำมต้องกำรควำมจ ำเป็น

อย่ำงต่อเนื่อง 
2) พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 
3) ควรจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4) วำงแผนพัฒนำบุคลำกรให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ ำหมำยและสำมำรถ 

เป็นแบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 (ล ำปำง ล ำพูน) เป็นต้น โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1) วำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมจำกผู้ที่เก่ียวข้อง 

2) พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง  

3) ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
และต่อเนื่อง เช่น กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดโครงกำร
อบรมให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่ กำรเลื่อนต ำแหน่ง เป็นต้น 

4) กำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง เช่น กำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรในวันส ำคัญต่ำง ๆ โดยกำรมอบโล่รำงวัล วุฒิบัตร ให้กับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัล ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เป็นต้น 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

5) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและน ำผลไปใช้ 
ในกำรพัฒนำงำน เช่น รำยงำนโครงกำรฯ รำยงำนสรุปผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรน ำข้อมูล 
ไปใช้ในปีถัดไป เป็นต้น 
 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์

เชื่อมโยงภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง อย่ำงเป็นระบบ 
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน  
และประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำร ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
4. มีกำรสร้ำง หรือ พัฒนำ หรือ น ำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ 
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และปรับปรุง พัฒนำ 

4 1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง อย่ำงเป็นระบบ 
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน  
และประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำร ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ 
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ 
4. มีกำรน ำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ 
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และปรับปรุง พัฒนำ 

3 1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ ที่มีควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ 
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน  
และประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ส ำหรับกำรบริหำร ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ 
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ 
4. มีกำรน ำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ 

2 1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง  
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน  
และประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ส ำหรับกำรบริหำร ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ 
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ 

1 1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง  
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน  
และประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ส ำหรับกำรบริหำร ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด 
(เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 14 7.65 137 74.86 32 17.49 0 0.00 0 0.00 
สพม. 42 8 19.05 25 59.52 9 21.43 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 22 9.78 162 72.00 41 18.22 0 0.00 0 0.00 

   ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก 
จ ำนวน 162 เขต คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมำมีผลกำรด ำเนินงำนในระดับคุณภำพดี จ ำนวน 41 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 18.22 และระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 22 เขต คิดเป็นร้อยละ 9.78 ตำมล ำดับ 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) งบประมำณในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอกับกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ  
2) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ มีสภำพเก่ำช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ 
3) บุคลำกรมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย รวมทั้งขำดทักษะและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่  
4) ภำระงำนไม่สอดคล้องกับจ ำนวนบุคลำกร ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำแ ละไม่ได้

ประสิทธิภำพ 
5) กำรบริหำรระบบฐำนข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
6) ข้อจ ำกัดเรื่องระเบียบ กฎหมำยในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดท ำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
2) จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรจัดซื้อ ซ่อมแซม ดูแลรักษำ วัสดุ อุปกรณ์ 
3) ลดกำรรำยงำนข้อมูล โดยบูรณำกำรข้อมูลให้สำมำรถเชื่อมโยงถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำงกันได้  
4) จัดสรรบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญงำนด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี หรือวิชำเอกคอมพิวเตอร์ให้ครบ  

ทุกสถำนศึกษำ 
 5) หน่วยงำนส่วนกลำงควรจัดท ำระบบ Big Data ที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันให้ครอบคลุมงำน 
ทุกด้ำน ที่สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทุกระดับ 

6) ควรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของหน่วยงำนในสังกัดโดยเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศ  
เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนในสังกัด 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถเป็น

แบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 (สุรินทร์) เป็นต้น โดยมี
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1) วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
2) จัดท ำแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพจริงและน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้  พร้อมทั้งมีกำรพัฒนำ บริหำร

จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
3) จัดท ำและพัฒนำระบบ ช่องทำงเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศที่หลำกหลำย เช่น  

กำรพัฒนำระบบเว็บไซต์/จัดท ำจดหมำยข่ำวเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ จัดท ำกลุ่มไลน์ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์  
และเผยแพร่ข่ำวสำร ข้อมูลสำรสนเทศ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

4) ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วทั้งในกำรจัดท ำ และเผยแพร่
ข้อมูลสำรสนเทศ พร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลำ (Real Time) ครอบคลุมงำนทั้ง 4 ด้ำน ทั้งด้ำนหนังสือรำชกำร 
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไปอย่ำงเป็นระบบ 

5) จัดท ำและพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูล หลำกหลำยช่องทำง รวมทั้ง ระบบกำรรับ – ส่งหนังสือ
รำชกำรผ่ำนระบบ Smart OBEC/ AMSS / E – OFFICE เพ่ือสะดวกรวดเร็วในกำรแจ้งข่ำวสำร/ก ำกับติดตำม
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ส่วนกลำง) กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 

6) พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่ข้อมูล  
กำรปฏิบัติงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

7) สร้ำงเครือข่ำยกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เช่น เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน เครือข่ำยศูนย์วิชำกำร เครือข่ำย 
บ้ำนนักเรียน เป็นต้น 

8) บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ พัฒนำบุคลำกร ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลและสร้ำงนวัตกรรม 
ระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้สำมำรถเชื่อมโยง และติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และส่วนกลำง หลำกหลำยช่องทำง 

9) มีกำรพัฒนำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ ในกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร จำกเขตพ้ืนที่ถึงสถำนศึกษำ
และจำกสถำนศึกษำถึงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมถึงระบบรับ – ส่งหนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมแจ้งข่ำวสำร
และส่งหนังสือถึงบุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง   

10) ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ ตำมแผน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเลือกใช้เทคโนโลยีทีเ่หมำะสม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที ่2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก 4 ด้ำน 
และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 1. มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก  

4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ  
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบ 
ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรน ำผลไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของ 
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงระบบและต่อเนื่อง 

4 1. มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก  
4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. มีกำรส่งเสริให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ  
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบ 
ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรน ำผลไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

3 1. มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก  
4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ  
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบ 
ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำร
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
ทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรน ำผลไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

2 1. มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก  
4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ  
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำไม่ครบ
ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  

1 1. มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก  
4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำไม่ครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ  
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำไม่ครบ
ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 16 8.75 54 29.51 33 18.03 47 25.68 33 18.03 
สพม. 42 3 7.14 12 28.57 14 33.34 5 11.90 8 19.05 
รวม 225 19 8.44 66 29.34 47 20.89 52 23.11 41 18.22 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีมำก จ ำนวน 66 เขต คิดเป็นร้อยละ 29.34 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 52 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 23.11 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 47 เขต คิดเป็นร้อยละ 20.89 ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 41 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 18.22 และระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 19 เขต คิดเป็นร้อยละ 8.44 ตำมล ำดับ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 

ครอบคลุมภำรกิจงำนทั้ง 4 ด้ำน โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรติดตำม ประเมินผล 
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเสนอแนะและให้ควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ          
ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลมีทั้งแบบแยกส่วนและแบบบูรณำกำรงำน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันเพ่ือให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลเพ่ือให้ครอบคลุมและทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น โดยกำรพัฒนำบุคลำกรในเขตพ้ืนที่ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอีกด้วย     

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
 1) งบประมำณในกำรสนับสนุนไม่เพียงพอ 
 2) กำรวำงแผนกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรติดตำม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
ไม่ครอบคลุม ภำระงำน 4 ด้ำน และขำดควำมชัดเจน 
 3) กำรมีส่วนร่วมในกำรลงพ้ืนที่ของคณะกรรมกำร  
ก.ต.ป.น. ไม่สอดคล้องตำมแผนที่ก ำหนด  
 4) แผนปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ ไม่สอดคล้องกับ 
วงรอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. อย่ำงสม่ ำเสมอ  
2) สนับสนุนงบประมำณให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพและบริบทของพ้ืนที่   
3) ควรมีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน 

ที่เป็นระบบและน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ชัดเจนต่อเนื่อง 
4) ส่งเสริมให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ในรูปแบบ

อ่ืนเพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
5) มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ  

ครบภำรกิจหลัก รวมถึงกำรน ำผลไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ 

เป็นแบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 1 และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 เป็นต้น โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1) ศึกษำสภำพ ปัญหำ และเป้ำหมำยควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือ
จำกทุกฝ่ำยทุกกลุ่มงำน เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปเป็นเป้ำหมำยของกำรนิเทศกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำในสังกัด 

2) ประชุมผู้ เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน เพ่ือจัดท ำแผนงำน/โครงกำร  
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยมีเป้ำหมำยหลักร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้ 
อย่ำงมีคุณภำพ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

3) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ  
ตำมโครงกำรที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพท./รอง ผอ. สพป. , ศึกษำนิเทศก์ ,  
ภำคีเครือข่ำยกำรนิเทศตำมกลุ่มพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  
เป็นกลไกลในกำรขับเคลื่อนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ให้บรรลุเป้ำหมำย  

4) จัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำและปฏิทินปฏิบัติงำน
ครอบคลุมภำรกิจหลัก 4 ด้ำนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 

5) จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ซึ่งมีขอบข่ำยและประเด็น
สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละโครงกำร ครอบคลุมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน 

6) ส่งเสริมให้มีคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ  
และคณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  

7) สรุปผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล เพ่ือสะท้อนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ และน ำไปสู่  
กำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่บรรลุ
เป้ำหมำย ประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับและสำมำรถ
ยึดเป็นแบบอย่ำงได ้
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย  
1 ชิ้นงำน 5 กลุ่ม/หน่วย ขึ้นไป 

4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย  
1 ชิ้นงำน 4 กลุ่ม/หน่วย  

3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย  
1 ชิ้นงำน 3 กลุ่ม/หน่วย  

2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย  
1 ชิ้นงำน 2 กลุ่ม/หน่วย  

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย  
1 ชิ้นงำน น้อยกว่ำ 2 กลุ่ม/หน่วย  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 0 0.00 15 8.20 71 38.80 71 38.80 26 14.20 
สพม. 42 0 0.00 2 4.76 15 35.72 15 35.72 10 23.80 
รวม 225 0 0.00 17 7.56 86 38.22 86 38.22 36 16.00 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงถึงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำพรวม 
ทั้ง 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดี จ ำนวน 86 เขต คิดเป็นร้อยละ 38.22 
และระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 86 เขต คิดเป็นร้อยละ 38.22 รองลงมำระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 36 เขต  
ร้อยละ 16.00 และระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 17 เขต ร้อยละ 7.56 ตำมล ำดับ 
 เชิงคุณภำพ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ในระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 71 เขต คิดเป็นร้อยละ 38.80  และระดับคุณภำพดี จ ำนวน 71 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 38.80 รองลงมำระดับ ปรับปรุง จ ำนวน 26 เขต ร้อยละ 14.20 และระดับดีมำก จ ำนวน 15 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 8.19 ตำมล ำดับ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำน

อยู่ในระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 15 เขต คิดเป็นร้อยละ 35.72  และระดับคุณภำพดี จ ำนวน 15 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 35.72 รองลงมำระดับ ปรับปรุง จ ำนวน 10 เขต ร้อยละ 23.80 และระดับดีมำก จ ำนวน 2 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ตำมล ำดับ  

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พบว่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มงำนได้พัฒนำงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ โดยเริ่มจำก 
กำรวิเครำะห์ภำรกิจตำมบทบำทหน้ำที่ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพบริบท  
ควำมต้องกำรพัฒนำ ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรต่อยอดงำนเดิมที่ท ำอยู่ก่อนแล้วหรือพัฒนำชิ้นงำนใหม่ที่เป็น 
กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้น ซึ่งลักษณะของผลงำนหรือชิ้นงำนที่ได้รับ 
กำรพิจำรณำให้เป็นแนวทำงนั้น จะมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ที่สะท้อนกำรท ำงำนได้ชัดเจน สื่อสำรและ
สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อได้ รวมทั้งมีผลกำรด ำเนินงำนทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพปรำกฏเห็นได้ชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหรือผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ในขณะที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผล 
กำรประเมินระดับปรับปรุงและพอใช้นั้น พบว่ำ ผลงำนหรือชิ้นงำนที่เสนอเพ่ือกำรพิจำรณำมีลักษณะ  
กำรด ำเนินงำนที่เป็นงำนประจ ำ กระบวนกำร ไม่สะท้อนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงได้ และ  
ไม่มีควำมโดดเด่นหรือแตกต่ำงจำกกำรท ำงำนประจ ำ จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ผลงำนหรือชิ้นงำน  
โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรท ำงำนและผลที่ได้รับพร้อมเอกสำรประกอบ พบว่ำมีตัวอย่ำงผลงำนหรือชิ้นงำน
ที่แสดงถึงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ ดังนี้ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ด้ำน เรื่อง สพท. 
วิชำกำร 1 )  ก ำ ร ยก ร ะดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำ ง 

กำรเรียนของผู้เรียน 
สพป.จันทบุรี  เขต 1 , สพป.เชียงรำย เขต 3 ,  
สพป.นครปฐม เขต 1 , สพป. พัทลุ ง  เขต 1 ,  
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

2 )  ก ำ ร พ ัฒ น ำ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ 
ด ้ำ น ก ำ ร อ ่ำ น ข อ ง ผู ้เ ร ีย น 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

สพป.ชลบุรี เขต 2 และ สพป.พิจิตร เขต 2 

3) กระบวนกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 , สพป. เชียงรำย เขต 4 ,  
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และ สพป.เชียงรำย เขต 1 

4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำ     
กำรอ่ำนออกเขียนได้ รูปแบบทวิภำษำ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

5) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และ DLIT 

สพป.นครสวรรค์ เขต 2, สพป.นครศรีธรรมรำช 
เขต 2, สพป. น่ำน เขต 2 , สพป.พัทลุง เขต 2, 
สพป.พิษณุโลก เขต 2, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, 
สพป.สุโขทัย เขต 2, สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และ 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

6) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 ขั้นด้วย
วิธีกำรสอน Active Learning 
 

สพป.นรำธิวำส เขต 2 

งบประมำณ 1) กำรตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรเงินบัญชี และกำรบริหำร
สินทรัพย์ 

สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 และ สพป.พัทลุง เขต 1 

2) กำรพัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน 
สู่มำตรฐำนด้วยระบบควบคุมภำยใน
แบบบูรณำกำร 
 

สพป.พัทลุง เขต 2 

บุคคล 1) กำรบริหำรจัดกำรระบบ internet สพป.พิจิตร เขต 1 
2) กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึ กษำ เ พ่ื อยกร ะดั บ คุณ ภ ำ พ
กำรศึกษำด้วย 3r 
 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

กำรบริหำร
จัดกำร 

1) กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 

สพป.หนองคำย เขต 1, สพป.น่ำน เขต 1, สพป.
สระบุรี เขต 1, สพป.ขอนแก่น เขต 3, สพป.ชัยภูมิ 
เขต 1, สพป.พิจิตร เขต 1 และ สพป.พิษณุโลก 
เขต 2  

2 )  กำร พั ฒนำระบบสำรสน เทศ
ภูมิศำสตร์ 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

3) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1, สพป.ชัยนำท, สพป.เชียงใหม่ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ด้ำน เรื่อง สพท. 
เขต 3, สพป.น่ำน เขต 1, สพป.พิษณุโลก เขต 2,  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, สพม เขต 24 (กำฬสินธุ์) 
และ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 

4) กำรจัดกำรเรียนแบบทวิศึกษำ สพป.ตำก เขต 2 
5) กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เครือข่ำย
สถำนศึกษำเป็นฐำน 

สพป.นครพนม เขต 1 

6) กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ (Map info) 

สพป.พิจิตร เขต 2 

7) กำรพัฒนำทักษะชีวิตนักเรียนแบบ
บูรณำกำร(ค่ำยทักษะชีวิตรวมพลังเด็ก
และเยำวชน) 

สพม. เขต 20 (อุดรธำนี) 

8) กำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรร่วม 
ณ จุดเดียว 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , สพป.สุ โขทัย เขต 1           
และ สพป.หนองคำย เขต 2 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) ผลงำนหรือชิ้นงำนที่เสนอ เป็นงำนประจ ำที่ยังไม่เห็นควำมแตกต่ำงหรือโดดเด่น เช่น กำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 
2) กำรเขียนรำยละเอียดกระบวนกำรด ำเนินงำนไม่ชัดเจน ไม่สะท้อนกำรเป็นแนวทำงในกำรน ำไปสู่ 

กำรปฏิบัติได้ 
3) ผลงำนหรือชิ้นงำนที่เสนอเป็นลักษณะของงำนวิจัยที่ยังไม่สะท้อนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนได้จริง 
4) ผลงำนหรือชิ้นงำนเป็นงำนโครงกำร กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
5) ผลงำนหรือชิ้นงำนส่วนหนึ่งเป็นโครงกำรจำกส่วนกลำงที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำไปสู่ 

กำรปฏิบัติ โดยมีกระบวนกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเหมือนกับที่ส่วนกลำงก ำหนด เช่น กำรประเมิน  
ควำมโปร่งใส (ITA) กำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กิจกรรมลูกเสือ เป็นต้น  ซึ่งไม่ปรำกฏ
แนวทำงหรือกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6) ผลงำนหรือชิ้นงำนบำงกลุ่มไม่มีควำมชัดเจน ส่งผลให้กำรเสนอผลงำนมีข้อจ ำกัด ทั้งนี้ผลงำนหรือ
ชิ้นงำนที่เป็นงำนประจ ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถเสนอได้แต่ควรมีรำยละเอียดและมีผล  
กำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน

หรือผู้กรอกข้อมูลให้มีควำมรู้และเข้ำใจในวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ต้องกำรของผลงำนหรือชิ้นงำน เพ่ือ
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้มำกยิ่งข้ึน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถเป็น

แบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำน่ำน เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 เป็นต้น โดยมี 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

1) ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม 
ที่รับผิดชอบ 

2) ก ำหนดให้แต่ละกลุ่มงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำ
พิจำรณำคัดเลือกชิ้นงำนที่ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำย 

3) ส่งเสริม สนับสนุนแต่ละกลุ่มงำนให้สร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อนภำพกำรท ำงำนได้จริง 
4) สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งกำรรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ 

สรุปผล เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไข 
5) น ำผลงำนที่แต่ละกลุ่มงำนคัดเลือกเสนอให้กรรมกำรพิจำรณำร่วมกัน เพ่ือน ำเสนอและรำยงำนผล 

ตำมระบบที่ สพฐ. ก ำหนด 
 
มำตรฐำนที ่3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่  2.1 ระดับปฐมวัย  
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 

ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสงักัด ร้อยละ 100  
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนด ร้อยละ 100 และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภำพรวมระดบัดีขึ้นไป  
ร้อยละ 100 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มผีลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรบัรอง 
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

4 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสงักัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ภำยในเวลำ 
ทีก่ ำหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภำพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มผีลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรบัรอง 
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

3 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสงักัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภำพรวมระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มผีลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรบัรอง 
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
2 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 

ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสงักัด ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนด ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มผีลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรบัรอง 
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

1 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสงักัด น้อยกว่ำรอ้ยละ 70 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนด น้อยกว่ำร้อยละ 70 และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวม 
ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 70 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มผีลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรบัรอง 
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 50 

หมำยเหตุ : กำรพิจำรณำระดับคุณภำพในแต่ละระดับจะไม่น ำเงื่อนไขข้อที่ 3 มำใช้ในกำรพิจำรณำผลกำรประเมิน เนื่องจำก
อยู่ระหว่ำงปรับปรุงแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 183 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 137 74.87 41 22.40 1 0.55 2 1.09 2 1.09 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 183 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีเยี่ยม จ ำนวน 137 เขต คิดเป็นร้อยละ 74.87 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 41 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 22.40 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.09 ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 2 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 1.09 และระดับคุณภำพดี จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.55 ตำมล ำดับ 

แสดงผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำปฐมวัยในภำพรวม 
สถำนศึกษำ

ปฐมวัย
ทั้งหมด
(แห่ง) 

สถำนศึกษำท่ีได้รับกำร
ก ำกับ ดูแล และติดตำมฯ 
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด 

สถำนศึกษำส่ง SAR ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 

สถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

ภำพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

26,313  26,215  99.63 26,100  99.19 26,116  99.25 
จำกตำรำง พบว่ำ สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด จ ำนวน 26,313 แห่ง 

สถำนศึกษำที่ได้รับกำรก ำกับ ดูแล และติดตำมฯ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 26,215 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 99.63 สถำนศึกษำที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) ภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 26,100 แห่ง  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

คิดเป็นร้อยละ 99.19 และสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน 26,116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.25 
 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

1) งบประมำณในกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในให้แก่สถำนศึกษำไม่เพียงพอ 
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงแห่ง ยังมีกำรบริหำรงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

แบบแยกส่วน ไม่บูรณำกำรร่วมกันให้เป็นระบบ 
3) สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนผู้ รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพภำยในบ่อย ท ำให้มีปัญหำ 

ในกำรด ำเนินงำนและควำมเข้ำใจที่ไม่ต่อเนื่อง 
4) ผู้รับผิดชอบบำงส่วนไม่ได้ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของกำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ท ำให้

สถำนศึกษำไม่ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยให้เป็นไปตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

5) สถำนศึกษำขำดกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ 
6) ขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำครูปฐมวัยด้ำนงำนวิชำกำร/กำรจัดประสบกำรณ์กับงำนกำรพัฒนำ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
7) กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำยังขำดควำมชัดเจนและไม่สอดคล้องกับ 

กำรประเมินแนวใหม ่
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 

1) ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ และเหมำะสมกับกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร และรองรับ  
กำรติดตำมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ควรศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกฎกระทรวง ค ำสั่ง และประกำศท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ำใจ 

3) กำรติดตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ควรเข้ำนิเทศ ติดตำมเป็นรำยโรง และ 
สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครูทุกคน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันและเป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง 

4) สถำนศึกษำควรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้กับครูและบุคลำกรทุกคน
อย่ำงต่อเนื่อง 

5) สถำนศึกษำควรมีกำรท ำแผนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ  
ควำมต้องกำร และสอดคล้องกับมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

6) สถำนศึกษำควรน ำผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR มำปรับปรุงในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรสนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรติดตำมพัฒนำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำครอบคลุมและทั่วถึง 

8) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรมีกำรสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และสำมำรถ
น ำข้อมูลและผลส ำเร็จที่ได้มำใช้ในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองอันจะท ำให้ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำได้ในระดับดีข้ึนไป 

9) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรมีกำรเขียนขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในให้
ชัดเจนอย่ำงเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพ่ือสำมำรถน ำไปใช้ในกำรขับเคลื่อนสู่สถำนศึกษำในสังกัดต่อไปได้ 

10)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรมีกำรเร่งรัด กระตุ้นให้สถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self – Assessment Report : SAR) ให้ทันภำยในเวลำที่ก ำหนด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

11) กำรสะท้อนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในให้กับสถำนศึกษำ ควรมีกำรสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เป็นจริงของสถำนศึกษำ และค ำนึงถึงบริบทของสถำนศึกษำ เพ่ือสถำนศึกษำจะสำมำรถน ำผลที่ได้ไปใช้  
ในกำรปรับปรุง แก้ไข และวำงแผนกำรท ำงำนต่อไปได้ในอนำคต 

12) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรให้ควำมส ำคัญกับกำรนิเทศ ติดตำมเกี่ยวกับ 
กำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อให้กำรท ำงำนภำยในสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีระบบและส ำเร็จเกิดสัมฤทธิผล 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถเป็น

แบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2 เป็นต้น โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือช่วยเหลือและแนะน ำกำรวำงระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพที่เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ ให้มีระบบ
ประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเข้มแข็ง ดังนี้ 

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดประชุม ครูผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรด ำเนินกำรระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

2) ศึกษำนิเทศก์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักให้กับครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ผู้ เกี่ยวข้องสถำนศึกษำในสังกัด ระดับอ ำเภอ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และสถำนศึกษำเพ่ือขับเคลื่อน  
กำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วม  

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำรทุกคน เพ่ือให้เห็นควำมส ำคัญของระบบประกันคุณภำพ
ภำยในแนวใหม่  

4) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและน ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมกระบวนกำร
แผนงำนของสถำนศึกษำ  

5) สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเป็นกำรกระตุ้น ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมปฏิทินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 

ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 100 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนดร้อยละ 100 และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภำพรวมระดับดขีึ้นไป  
ร้อยละ 100 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มผีลกำรประเมิน จำกส ำนักงำนรบัรอง 
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 100 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ภำยในเวลำที่
ก ำหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภำพรวมระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มผีลกำรประเมิน จำกส ำนักงำนรบัรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสงักัด ร้อยละ 100  
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ภำยในเวลำที่ก ำหนด และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสงักัด ร้อยละ 100  
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ภำยในเวลำที่ก ำหนดและมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
1 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม 

สนับสนนุ ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 100  
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR) น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ภำยในเวลำที่ก ำหนดและมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวม 
ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 80  
3. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 50  

หมำยเหตุ : กำรพิจำรณำระดับคุณภำพในแต่ละระดับจะไม่น ำเงื่อนไขข้อที่ 3 มำใช้ในกำรพิจำรณำผลกำรประเมิน เนื่องจำก
อยู่ระหว่ำงปรับปรุงแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 126 68.85 49 26.77 4 2.19 1 0.55 3 1.64 
สพม. 42 37 88.10 5 11.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 163 72.45 54 24.00 4 1.78 1 0.44 3 1.33 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีเยี่ยม จ ำนวน 163 เขต คิดเป็นร้อยละ 72.45 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 54 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 24.00 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 4 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.78 ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 3 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 1.33 และระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตำมล ำดับ 

แสดงผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวม 
สถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถำนศึกษำได้รับกำรก ำกับ 
ดูแล และติดตำมฯ โดย

หน่วยงำนต้นสังกัด 

สถำนศึกษำส่ง SAR ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 

สถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

ในภำพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

29,402  29,296  99.64 29,021  98.70 29,141  99.11 
จำกตำรำง พบว่ำ สถำนศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 29,402  แห่ง ได้รับกำรก ำกับ ดูแล และ

ติดตำมฯ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 29,296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.64 สถำนศึกษำส่ง SAR ภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด จ ำนวน 29,021 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.70 และสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภำพรวมระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 29,141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.11 

เชิงคุณภำพ 
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 

ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
ส่งผลให้สถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญ และครูผู้รับผิดชอบมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรขับเคลื่อน 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

กำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน ตลอดจนกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
ที่สอดคล้องกับแนวทำงของระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

1) ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ตลอดจน 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพฯ และคณะครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ
บำงส่วนขำดควำมตระหนัก และควำมใส่ใจถึงควำมส ำคัญของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล 
และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

2) กระตุ้นให้ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำเกิดควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของ 
กำรจัดกำรศึกษำ ตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

3) ควรสะท้อนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมสภำพจริงของสถำนศึกษำ และค ำนึงถึงบริบทของ
สถำนศึกษำ เพ่ือสถำนศึกษำจะสำมำรถน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข และวำงแผนกำรท ำงำนต่อไปได้ 
ในอนำคต 

4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และสำมำรถน ำข้อมูลและผลส ำเร็จที่ได้มำใช้ในกำรเขียน
รำยงำนกำรประเมินตนเองอันจะท ำให้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำได้ในระดับดีขึ้นไป 

5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรสะท้อนถึงปัญหำ อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน 

6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรให้ควำมส ำคัญกับกำรนิเทศ ติดตำมเกี่ยวกับ  
กำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อให้กำรท ำงำนภำยในสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีระบบและส ำเร็จเกิดสัมฤทธิผล 

7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน ให้เหมำะตำมบริบท
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ  

เป็นแบบอย่ำงได้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 (ล ำปำง ล ำพูน) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
(กรุงเทพมหำนคร) และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 11 (สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร) เป็นต้น โดยมี 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1) สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
กับคณะครูในสังกัดทรำบ พร้อมทั้งร่วมกันศึกษำวิเครำะห์ถึงควำมสอดคล้อง เพ่ือควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 

2) ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ และน ำมำเป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  
ในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำให้ชัดเจนสอดคล้องกับสภำพจริงของสถำนศึกษำ  

3) ส่งเสริมให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะครูตรวจสอบ ทบทวนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมของ
ตนเอง เทียบเคียงกับมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประเด็นกำรพิจำรณำ และค่ำเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำที่ก ำหนดให้มีควำมสอดคล้องและครอบคลุม หำกไม่ครอบคลุมหรือไม่สอดคล้องกัน 
สถำนศึกษำต้องทบทวนและปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยให้ศึกษำนิเทศกเ์ป็นพี่เลี้ยงในกำรดูแลให้ค ำแนะน ำ 
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4) สรุปแนวทำงกำรน ำไปจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มี  
ควำมสมบูรณ์ และน ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบ ก่อนประกำศใช้ตำมล ำดับ
ต่อไป 

5) ติดตำม ตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทุก แห่ง ในสังกัด  
โดยศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ พร้อมสะท้อนผลกำรนิเทศให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบระบบ 
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำได้รับทรำบ และน ำข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

6) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำในภำพรวมของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสะท้อนผลกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองให้สถำนศึกษำได้รับทรำบ  
เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ และระดับคุณภำพที่ก ำหนด พร้อมรำยงำนต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)  
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ทั้ง 3 ด้ำน หรือ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ร้อยละระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้ำน 

4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 จ ำนวน 2 ดำ้น หรือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ร้อยละระดับประเทศ จ ำนวน 2 ด้ำน 

3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 จ ำนวน 1 ดำ้น หรือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำทั้ง 3 ด้ำน แต่
น้อยกว่ำร้อยละ 3 หรือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ร้อยละระดับประเทศ จ ำนวน 1 ด้ำน 

2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เท่ำเดิม หรือ เพ่ิมขึ้นน้อยกว่ำรอ้ยละ 3 ไม่ครบทั้ง 3 ด้ำน 

1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ลดลงทั้ง 3 ด้ำน 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ภำพรวม 183 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 113 61.75 50 27.32 18 9.84 0 0.00 2 1.09 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต พบว่ำ 
ส่วนมำกมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 113 เขต คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมำ คือ  
ระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 27.32 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 18 เขต คิดเป็นร้อยละ 9.84 และ
ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตำมล ำดับ 

ปัญหำ อุปสรรค 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  
1) ครขูำดกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงข้อสอบและผลกำรทดสอบ  
2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ส่วนใหญ่เน้นรูปแบบปรนัยเลือกตอบมำกกว่ำ

กำรฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์ 
3) ครูบำงส่วนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิธีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เทคนิคกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอน เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน 
4) ครูส่วนหนึ่งขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้  ตลอดจน 

กำรวิเครำะห์และประเมินผลเพ่ือน ำปัญหำที่พบไปสู่กำรแก้ไข รวมทั้งขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำ
เครื่องมือกำรวัดผลไปใช้กับผู้เรียนได้ตรงตำมสภำพจริง 

5) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรจัดกำรเรียนรู้ยังไม่ตอบสนองควำมต้องกำร และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ไม่เน้น  
กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสังเครำะห์ และกำรพัฒนำควำมคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียน ขำดประสบกำรณ์  
ในกำรน ำเทคนิคกำรสอนคิดสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งยังใช้วิธีกำรสอนแบบ บรรยำยมุ่งเน้น 
ให้เด็กท่องจ ำ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นครูเป็นส ำคัญมำกกว่ำกำรเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

6) ครูบำงส่วนยังไม่มีกำรเตรียมสื่อ/ใบงำนให้แก่ผู้เรียน และขำดกำรสรุป ย้ ำ ทบทวนให้แก่ผู้เรียน 
7) บุคลำกรในสถำนศึกษำย้ำยบ่อย ท ำให้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง  
8) บุคลำกรในสถำนศึกษำไม่เพียงพอกับจ ำนวนห้องเรียนและขำดแคลนครูในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
9) ผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญกับผลกำรทดสอบ ไม่น ำผลกำรทดสอบมำใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในกำรวำงแผนพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสอบและกำรรำยงำน 
1) กำรตรวจข้อสอบอัตนัย ประเด็นค ำตอบ และเกณฑ์กำรให้คะแนน  คณะกรรมกำรมีควำมคิดเห็น  

ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  กำรตรวจให้คะแนนของกรรมกำรมีควำมคลำดเคลื่อน  
2) สัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำในกำรดำวน์โหลดข้อมูล 
3) งบประมำณในกำรด ำเนินกำรยังไม่เพียงพอ 
4) คณะกรรมกำรบำงพ้ืนที่ยังบกพร่องในกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ ตำมระเบียบกำรทดสอบ 
5) สถำนที่ในกำรจัดเก็บเพ่ือกำรบริหำรข้อสอบมีจ ำกัด 
6) กำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบไม่สำมำรถตรวจเยี่ยมได้ครบทุกแห่ง 
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7) กำรผนึกซองข้อสอบจำกสนำมสอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 
บำงครั้งส่งข้อสอบผิด ท ำให้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำต้องตำมเอกสำร ซึ่งท ำให้เกิดข้อยุ่งยำกในกำรค้นหำ
เอกสำรที่ด ำเนินกำรจัดเก็บไปแล้ว 

8) ขำดแคลนกรรมกำรคุมสอบเนื่องจำกมีหลำยสนำมสอบ ควรปรับลดจ ำนวนสนำมสอบให้น้อยลง 
ด้ำนผู้เรียน 
1) ผู้ เรียนบำงส่วนยังมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และอ่ำนได้ไม่คล่องใช้เวลำในกำรอ่ำน

ค่อนข้ำงมำก ท ำให้เกิดปัญหำในกำรท ำข้อสอบไม่ทันกับเวลำที่ก ำหนด 
2) ผู้เรียนขำดทักษะในกำรเขียนบรรยำยจำกภำพ และกำรเขียนตอบ 
3) ผู้เรียนให้ควำมส ำคัญต่อกำรสอบน้อย ไม่ตั้งใจท ำข้อสอบ 
4) ผู้เรียนไม่มีทักษะในกำรท ำแบบทดสอบ ตำมแนวทำงกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน

ระดับชำติ (NT)                               
ด้ำนสถำนศึกษำ 
1) สถำนศึกษำส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงเอก และไม่มีผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 
2) สถำนศึกษำที่อยู่ไกลจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะมีปัญหำเรื่องเวลำในกำรเดินทำงมำรับ 

และส่งข้อสอบ 
3) กำรนิเทศภำยในยังขำดควำมเข้มข้นและต่อเนื่อง  
4) สถำนศึกษำมีภำระงำนอ่ืนที่หน่วยงำนต้นสังกัดส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินงำน 

ได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) พัฒนำครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 โดยเน้นภำษำไทย คณิตศำสตร์ และ

วิทยำศำสตร์ 
2) พัฒนำครูให้มีเทคนิควิธีกำรสอนที่ทันสมัย ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำใช้ 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3) จัดครูที่มีควำมสำมำรถหรือมีควำมถนัดครบทั้ง 3 ด้ำน สอนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
4) ครูควรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และคัดกรองผู้เรียนที่มีปัญหำกำรเรียนรู้ เพ่ือหำ

วิธีกำรช่วยเหลือได้ถูกต้อง 
5) สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครอบคลุมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด  
6) พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูสำมำรถวินิจฉัยผู้เรียนได้อย่ำงถูกต้อง 
7) ลดภำระงำนอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกับจัดกำรเรียนกำรสอน  
8) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแบบบูรณำกำร และปรับลดกิจกรรมที่มีควำมซ้ ำซ้อน  
9) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำที่กระตุ้นให้ผู้ เรียน  

มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้มำกขึ้น ด้วยกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ผู้เรียนมำกข้ึน ส่วนควำมสำมำรถด้ำนกำรค ำนวณนั้นควรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน 
และควำมแตกต่ำงของผู้ เรียนทุกกลุ่ม รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะกำรค ำนวณแ ละควำมคิดรวบยอด 
ทำงคณิตศำสตร์ 

10) สนับสนุนให้สถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนโดยน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (National Test: NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ไปวิเครำะห์ข้อมูล 
ในระดับสถำนศึกษำและระดับรำยบุคคลเพ่ือวำงแผนในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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11) ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นกำรฝึกทักษะกำรคิด ค ำนวณ และกำรอ่ำนรู้เรื่องให้มำกข้ึนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 ควรลดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อ่ืนให้น้อยลง เพ่ือลดภำระ 
กำรท ำเอกสำรธุรกำรในชั้นเรียนของครูผู้สอน และครูผู้สอนมีเวลำในกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นให้กับผู้เรียนมำกขึ้น 

12) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรสอน โดยจัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  

13) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูวิเครำะห์แนวข้อสอบและน ำรูปแบบของข้อสอบ NT มำใช้ในกำรวัด 
และประเมินผลในชั้นเรียน 

14) ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนรำยบุคคลสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ และ 
อ่ำนรู้เรื่อง 

15) สร้ำงบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนในระดับ
ห้องเรียน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

16) ควรมีกำรนิเทศภำยในโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์อย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ 
17) สร้ำงเครือข่ำยวิชำกำร เพ่ือให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีเครือข่ำยร่วมกันใน กำรแสวงหำ สื่อ เทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรมที่เหมำะสมกับระดับควำมสำมำรถของผู้เรียน เพ่ือช่วยกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
แสวงหำควำมรู้ สร้ำงหรือสรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

18) จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำครูผู้สอนตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินต่ ำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ  

เป็นแบบอย่ำงได้ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1) ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยอิงพัฒนำกำรจำกผลกำรประเมิน  
ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ และค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 2) จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ (Memorandum Of Understanding: MOU) ในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำกับครูผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชำโดยระบุค่ำเป้ำหมำย 
ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำให้ชัดเจน 
 3) วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทดสอบในแต่ละรำยกำร เช่น มำตรฐำนและตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ  
จ ำนวนข้อสอบ ประเภทของข้อสอบ และก ำหนดกำรสอบ เป็นต้น  
 4) วิ เครำะห์ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ  ( NT)  ของผู้ เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และน ำผลกำรวิเครำะห์มำสรุปในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำต่อไป  

5) จัดท ำฐำนข้อมูลสถำนศึกษำย้อนหลังอย่ำงน้อย 3 ปีกำรศึกษำ เพ่ือค้นหำควำมสำมำรถพ้ืนฐำน  
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล 
(Reasoning Abilities) ที่ต้องพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข  

6) วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำโดยพิจำรณำจุดอ่อน จุดแข็งภำยในสถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียน  
กำรสอน กำรใช้สื่อ นวัตกรรม กระบวนกำรนิเทศ และกระบวนกำรบริหำร รวมถึงปัจจัยน ำเข้ำ และปัจจัย
แวดล้อมต่ำง ๆ และมีกำรจัดกลุ่มสถำนศึกษำจ ำแนกตำมผลกำรทดสอบ 
 7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน โดยมี  
ทั้งนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวม และนวัตกรรมกำรนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
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ทำงกำรเรียนของผู้เรียน เช่น “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (CEO) ควบคู่กับกำรบริหำร
จัดกำรในรูปแบบธรรมมำภิบำล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน” (สพป.อ่ำงทอง) “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ แบบ CHON1 TERM TEM ร่วมกับรูปแบบกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล INSPIRES Model” (สพป.ชลบุรี เขต 1) “POLE Model” (สพป.ระยอง เขต 1) 
“บันได 5 ขั้นสู่ควำมส ำเร็จ (5 Step to Success) หรือ 5 A to S Model” (สพป.นครรำชสีมำ เขต 4) 
“กระบวนกำร 4 A (Awareness, Attempt, Achievement และ Accredited)” (สพป.อุดรธำนี เขต 2) “กำร
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพ่ือกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติแมลงปอ (AKSER Model)” (สพป.อุดรธำนี 
เขต 3) “ROIET2 MODEL” (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) “กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 5M Model Road to 
Mukdahan” (สพป.มุกดำหำร) “Spb1 Model สู่กำรยกระดับผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) เป็นต้น ส่วนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ไม่มี 
กำรพัฒนำนวัตกรรมส่วนใหญ่ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ เรียน  
โดยน ำกระบวนกำร PDCA มำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน  
 8) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ใช้สื่ อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี  ภูมิปัญญำมำประยุกต์ใช้ตำมศักยภำพผู้เรียน จัดบรรยำกำศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
ควบคู่กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใช้เทคนิค 
ติวเตอร์จัดค่ำยวิชำกำรให้แก่ผู้เรียน  
 9) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ โดยเน้นย้ ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ นิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมกำรออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลของครูผู้สอนให้มี 
ควำมสอดคล้องกัน โดยมีมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรเป็นตัวเชื่อมโยง และให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมิน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ (Formative Assessment) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำผลกำรประเมิน ใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 
 10) ด ำเนินกำรจัดสอบ Pre-NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยใช้ข้อสอบเสมือนจริง วิเครำะห์ข้อมูล และสะท้อนผล   
 11) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยใช้กระบวนกำร PLC (Professional  Learning  Community) 
 12) พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือวัด และประเมินผลผู้เรียนตรงตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 รวมทั้งพัฒนำทักษะเกี่ยวกับกำรสร้ำงข้อสอบ  
ที่เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ในรูปแบบเดียวกับข้อสอบ NT เพ่ือให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรในชั้นเรียน และให้ครูน ำรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในกำรทดสอบ NT ไปใช้ 
ในกำรทดสอบในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เพ่ือให้เด็กเกิดควำมคุ้นเคยกับ
รูปแบบของข้อสอบ ก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิธีกำร
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ โดยใช้แบบทดสอบท่ีมีมำตรฐำน 
 13) สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ  
ระดับประถมศึกษำปีที่ 3 ให้แก่ผู้บริหำร ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ และผู้เรียน รวมถึงน ำผลกำรสอบมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 14) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับกำรพัฒนำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งเทคนิคในหลักสูตรที่หน่วยงำน
ต่ำง ๆ  จัดขึ้น  

15) จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้สอนเกี่ยวกับกำรสร้ำงข้อสอบที่เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ใน
รูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในกำรทดสอบ NT   
 16) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล จัดกลุ่มผู้เรียนตำมระดับควำมสำมำรถ ปรับควำมรู้พื้นฐำนของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนที่สอดคล้อง 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

กับกลุ่มผู้เรียน และมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมมำตรฐำน 
และตัวชี้วัดที่ระบุในหลักสูตร  
 17) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ และ 
น ำผลมำพัฒนำ   
 18) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขนำดเล็ก น ำ NEW DLTV มำใช้ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น และสอน 
ไม่ตรงวิชำเอก  
 19) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning  
 
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4.1 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 จ ำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

4 จ ำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3 จ ำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2 จ ำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

1 จ ำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป น้อยกว่ำร้อยละ 60 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ภำพรวม 183 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 160 87.43 16 8.74 2 1.09 1 0.55 4 2.19 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 183 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม  
จ ำนวน 160 เขต คิดเป็นร้อยละ 87.43 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 16 เขต คิดเป็นร้อยละ 
8.74 ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 4 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.19 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 
1.09 และระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.55 ตำมล ำดับ  
 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

1) กระบวนกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่ชัดเจนและไม่สะท้อนถึง
ผู้เรียน รวมทั้งช่วงเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรมีจ ำกัด  

2) กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

3) ภำระงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมำก ส่งผลให้กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมขำดควำมต่อเนื่อง 
4) ครูผู้สอนมีภำระงำนเยอะไม่สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง  
6) แนวทำงกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 1) จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอเหมำะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลำกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับกำรพัฒนำ

วิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้   
3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน และก ำกับติดตำมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ

สถำนศึกษำให้ครบทุกแห่ง 
4) พัฒนำศึกษำนิ เทศก์เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ควรมีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำหลักสูตร และ 

กำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ  

เป็นแบบอย่ำงได้ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำน  
และวำงแผนพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) สร้ำงควำมตระหนักให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยส่งเสริม 
กำรจัดกิจกรรมสนับสนุน กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและ 
ส ำนึกในควำมเป็นไทยในชั้นเรียน 

3) วำงแผน ก ำหนดแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ โดยจัดให้มีโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถำนศึกษำให้เกิดผล 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยกระบวนกำรลูกเสือ  
โครงกำรสภำนักเรียน เป็นต้น 

5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรพัฒนำปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
กตัญญู และมีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทย   

6) นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ของสถำนศึกษำให้เกิดผล  
อย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  

7) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชำสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ                                                                        
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4.2  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

4 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

1 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป น้อยกว่ำร้อยละ 60   

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 123 67.21 47 25.68 4 2.19 5 2.73 4 2.19 
สพม. 42 39 92.86 1 2.38 2 4.76 0 0.00 0 0.00 
รวม 225 162 72.00 48 21.33 6 2.67 5 2.22 4 1.78 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่ มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีเยี่ยม จ ำนวน 162 เขต คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 48 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 21.33 ระดับคุณภำพดีจ ำนวน 6 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.67 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 5 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 2.22 และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 4 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.78 ตำมล ำดับ 

จำกกำรรำยงำนพบว่ำ สถำนศึกษำที่มีผู้เรียนจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 9,446 แห่ง  
มีผู้ เรียนทั้งสิ้น 515,803 คน จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 จ ำนวน 498,630 คน โดยผู้ เรียน  
ที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี ขึ้น ไป  
จ ำนวน  472,565 คน คิดเป็นร้อยละ 94.77  

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน  
1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนยังไม่สะท้อนผลที่ชัดเจน 
2) ครูผู้สอนบำงส่วนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
3) แนวทำงกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีหลำกหลำย และกำรด ำเนินกำรยังไม่เป็นระบบเท่ำที่ควร 
4) สถำนศึกษำส่วนหนึ่งให้ควำมส ำคัญน้อยในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมทั้ง 

จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ   
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) สถำนศึกษำควรวิเครำะห์หำสำเหตุ ปัจจัยและปัญหำ เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน  
2) ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครูผู้สอนรวมถึง 

กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
3) ก ำหนดรูปแบบ วิธีกำรประเมิน คู่มือกำรด ำเนินงำน เครื่องมือประเมินผลและวัดผลคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถำนศึกษำให้ชัดเจน มีมำตรฐำน เพ่ือสำมำรถใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียน 
ได้ทกุคนอย่ำงเป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 

4) สถำนศึกษำควรจัดให้มีกำรประเมินเป็นระยะ ๆ โดยอำจประเมินผลเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน  
รำยภำค หรือรำยปี เพ่ือให้มีกำรสั่งสมและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

5) ควรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกหลำยภำคส่วน ในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ เช่น คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันอุดมศึกษำ ฯลฯ 

6) จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 แก่ครูผู้สอนของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด 

7) ควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
น ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ  
เป็นแบบอย่ำงได้ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1) ก ำหนดให้มีกำรประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนโดยบูรณำกำรในกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
          2) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมตำมช่วงวัยโดยสอดแทรกในกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 
          3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำ แนวทำงกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน และแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรม  

4) ก ำหนดตัวชี้วัด หรือพฤติกรรมบ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ และก ำหนด
เกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          5) แจ้งให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษำ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ด ำเนินกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินและส่งผลกำรประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง 

6) ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชัดเจนและ 
มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และบริบท 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

59 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ                                                                        
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4.3 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

4 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

1 จ ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่ำนในระดับดีข้ึนไป น้อยกว่ำร้อยละ 60   

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ภำพรวม 42 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพม. 42 39 92.86 2 4.76 1 2.38 0 0.00 0 0.00 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 42 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม จ ำนวน 39 เขต คิดเป็นร้อยละ 92.86 รองลงมำมีผลอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 2 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 4.76 และระดับคุณภำพดี จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.38 ตำมล ำดับ โดยมี สถำนศึกษำ  
ทั้งหมด 2,356 แห่ง มีผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 300,115 คน จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวน 292,015 คน และมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 283,788 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.18 
 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

1) ศึกษำนิเทศก์ไม่เพียงพอ รวมถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์ 
     2) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ได้ไม่ทั่วถึง 

     3) งบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ 
 4) ผู้เรียนมีควำมหลำกหลำย ส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
 5) กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีควำมหลำกหลำย ซึ่งบำงส่วนมีผลกำรประเมินไม่สะท้อน

กับพฤติกรรมของผู้เรียน  
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 

1) ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครูผู้สอนรวมถึง 
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม โครงกำร อย่ำงต่อเนื่อง  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

2) สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมแผนและปฏิทินที่ก ำหนด มีกำรบันทึกผล  
กำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจน 

3) สถำนศึกษำก ำหนดรูปแบบ วิธีกำรประเมิน คู่มือกำรด ำเนินงำน เครื่องมือประเมินผลและวัดผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถำนศึกษำให้ชัดเจน มีมำตรฐำน เพ่ือสำมำรถใช้ในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำผู้เรียนได้ทุกคนอย่ำงเป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 

4) ควรมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ในกำรก ำหนดรู ปแบบกำรจัดท ำแผน 
กำรเรียนรู้ เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

5) ควรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกหลำยภำคส่วน ในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ เช่น คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันอุดมศึกษำ ฯลฯ 

6) ควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
น ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน 

7) จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 แก่ครูผู้สอนของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ  
เป็นแบบอย่ำงได้ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1) ศึกษำนิยำม ควำมหมำยและพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2) วิเครำะห์ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3) ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้เรียนรำยบุคคลก่อนกำรพัฒนำ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้

สอดคล้องและเหมำะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
4) สร้ำงหรือเลือกเครื่องมือในกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ก ำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
6) ด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้ และประเมินผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที ่3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับ  
ที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ประเด็นที่ 4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดบัคุณภำพ 5 ระดับ  
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4 จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) ตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3 จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2 จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1 จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) น้อยกว่ำร้อยละ 50  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 17 9.29 133 72.68 20 10.93 5 2.73 8 4.37 
สพม. 42 8 19.05 24 57.15 5 11.90 1 2.38 4 9.52 
รวม 225 25 11.11 157 69.78 25 11.11 6 2.67 12 5.33 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีมำก จ ำนวน 157 เขต คิดเป็นร้อยละ 69.78 รองลงมำระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 25 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.11 
ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 25 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.11 ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 12 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 5.33 และระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 6 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตำมล ำดับ 

เชิงคุณภำพ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
อย่ำงต่อเนื่องโดยกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอบรมเพ่ือให้ควำมรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับกำรคัดกรองเด็กพิกำร รวมถึง 
กำรจัดท ำ และกำรใช้แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ( IEP) กำรด ำเนินกำรคัดกรอง และรำยงำนข้อมูล 
ผ่ำนระบบ IEP Online และจัดท ำคู่มือ IEP Online แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปขยำยผลให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด  
ด้ำนงบประมำณจัดสรรให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้สถำนศึกษำ 
ได้รับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ รวมทั้งสถำนศึกษำยังได้รับกำรนิเทศติดตำม 
จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เกิดควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ กำรพัฒนำผู้เรียน 
เป็นรำยบุคคลให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปีงบประมำณ  
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พ.ศ. 2562 มีเด็กพิกำรเรียนรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 396,372 คน ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือโดยมีกำรจัดแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) จ ำนวน 376,676 คน คิดเป็นร้อยละ 95.03 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) ครู และผู้รับผิดชอบเด็กพิกำรเรียนรวม ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรผู้คัดกรองนักเรียนพิกำร และ  

กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำแบบเรียนรวมและขำดควำมต่อเนื่อง 
2) งบประมำณท่ีได้จัดสรรไม่เพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ และสื่อ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์        
3) บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษของสถำนศึกษำมีน้อย  
4) กำรส่งต่อนักเรียนพิกำรเรียนรวม ในระดับชั้นหรือระดับกำรศึกษำท่ีสูงขึ้นยังด ำเนินกำรได้ไม่ทั่วถึง 
5) ผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งไม่ให้ควำมสนใจ ขำดควำมเข้ำใจ และไม่ยอมรับผลกำรคัดกรองนักเรียน  

ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลไม่สอดคล้องกับผู้เรียน  
6) กำรคัดกรอง และวินิจฉัยข้อมูล เมื่อสงสัยหรือพบควำมพิกำร จ ำเป็นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้  

และประสบกำรณ์ เช่น แพทย์ หรือผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ ซึ่งใช้ เวลำในกำรวินิจฉัยนำน  ส่งผลให้กำรจัด
สื่อหรือบริกำร และกำรให้ควำมช่วยเหลืออำจเกิดล่ำช้ำ 

7) กระบวนกำรจัดสรรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อบริกำร และกำรช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ ต้องใช้
ระยะเวลำนำน ส่งผลกระทบถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับสถำนศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1) ควรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษเพ่ิมเติม  
โดยมีหลักสูตรกำรพัฒนำที่ได้รับกำรรับรองและมีมำตรฐำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรจัดกำรศึกษำพิเศษเรียน
รวมเพ่ือเป็นกำรเตรียมครูและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำพิเศษให้เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียนและ
ประเภทของนักเรียนพิกำรที่ต้องกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวม 

2) ควรพัฒนำรูป  แบบ/เครื่องมือ/เทคนิควิธีกำร เพ่ือใช้ในกำรคัดกรองเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบกำรวินิจฉัย
ที่หลำกหลำย น ำไปใช้ประกอบกำรวำงแผนพัฒนำและส่งต่อผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ   

3) ควรสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรวมที่ถูกต้องให้กับคณะครู และควรส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนในกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรใช้สื่อ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

4) ควรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ให้สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดต ำแหน่งครูที่มีวุฒิ 
ด้ำนกำรศึกษำพิเศษ อย่ำงน้อย 1 คน เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำพิเศษมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

5) ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสม เนื่องจำกเด็กพิกำรเรียนรวมต้องใช้สื่อที่มีลักษณะ
พิเศษจำกผู้เรียนปกติ 

6) ควรมีกำรนิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือ และพัฒนำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรวัดและประเมินผล
ส ำหรับเด็กพิกำรเรียนรวม 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ 

เป็นแบบอย่ำงได้ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
1) ประชุมชี้แจงนโยบำย ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ  

กำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนของ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  

2) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรคัดแยก คัดกรอง วินิจฉัยเด็กพิกำรเรียนรวม และจัดท ำสำรสนเทศ
ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรเรียนรวม และอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนระบบ SET และกำรจัดท ำแผน IEP/IIP เพ่ือสำมำรถวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ  
กำรขอรับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ (IEP Online) จำก สพฐ. 
และศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด ผ่ำนโปรแกรม IEP Online 

3) ด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม/เรียนรวมต่อเนื่อง โดยจัดกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรวม
ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่เหมำะสมกับสภำพควำมบกพร่องของผู้เรียนและเป็นกำรพัฒนำครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรพัฒนำศักยภำพเด็กในแต่ละประเภทควำมบกพร่อง  

4) สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริหำร    
5) จัดสรรงบประมำณ เพ่ือน ำไปพัฒนำสถำนศึกษำตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด และ

จัดซื้อ/จัดหำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

6) สนับสนุนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้ค ำแนะน ำ ครู ผู้ปกครอง ในกำรดูแล
ผู้เรียนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

7) ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษในรูปแบบ
ของกำรเรียนรวม/เรียนร่วม เช่น โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมอยู่ในทุกอ ำเภอ  เพ่ือเป็นศูนย์ให้บริกำรทำง  
กำรศึกษำพิเศษแก่โรงเรียนเครือข่ำย ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ชุมชน ผู้ปกครอง ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำพิเศษอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งเปิดเป็นห้องเรียนคู่ขนำนส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมพิกำรรุนแรง  

8) จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย กำรศึกษำดูงำน สัมมนำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน และสรุปรำยงำนผลกำรวิจัย เพ่ือศึกษำผลกำรทดลองใช้รูปแบบกำรช่วยเหลือผู้ เรียนที่มี
ภำวะเสี่ยงต่อควำมล้มเหลวทำงกำรเรียน   

9) จัดสรรอัตรำพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรให้แก่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนร่วม/เรียนรวม ที่มีผู้ เรียนที่มี 
ควำมบกพร่องที่รุนแรงจ ำเป็นต้องมีพ่ีเลี้ยงดูแล  และด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 
ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิกำร จัดอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิกำรเรียนรวม จัดอบรม พัฒนำศักยภำพพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรและครูผู้สอนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิกำรเรียนรวม   

10) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนร่วมในสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวม และนักเรียนออทิสติก   

11) น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของผู้พิกำรเรียนรวมในโอกำสต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม และคัดเลือก
ผลงำน Best practices ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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มำตรฐำนที ่3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับ  
ที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ประเด็นที่ 4.2 เด็กด้อยโอกำส 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4 จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3 จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2 จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1 จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
น้อยกว่ำร้อยละ 50  

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 28 15.30 96 52.46 44 24.04 6 3.28 9 4.92 
สพม. 42 9 21.43 21 50.00 9 21.43 1 2.38 2 4.76 
รวม 225 37 16.44 117 52.00 53 23.56 7 3.11 11 4.89 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก  
จ ำนวน 117 เขต คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมำระดับคุณภำพดี จ ำนวน 53 เขต คิดเป็นร้อยละ 23.56  
ระดับคุณภำพดีเยี่ยม จ ำนวน 37 เขต คิดเป็นร้อยละ 16.44 ระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 11 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 4.89 และระดับพอใช้ จ ำนวน 7 เขต คิดเป็นร้อยละ 3.11 ตำมล ำดับ   

เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเด็กด้อยโอกำส (เด็กยำกจน และด้อยโอกำส)  
โดยกำรจัดสรรงบประมำณปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ระดมทรัพยำกรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
เข้ำมำช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส รวมทั้งน ำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนในกำรช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำ 
เต็มตำมศักยภำพ โดยแยกจ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ตำมบริบทของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดโครงกำรและกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต และกำรคุ้มครองนักเรียน  
มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลเพ่ือให้กำรดูแลช่วยเหลือ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
มีเด็กด้อยโอกำสรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 2,065,157 คน ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ 
เต็มตำมศักยภำพ จ ำนวน 1,794,466 คน คิดเป็นร้อยละ 86.89 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) ผู้เรียนอยู่พ้ืนที่ห่ำงไกล ท ำให้ครูไม่สำมำรถไปเยี่ยมบ้ำนผู้เรียนได้ ส่งผลให้ผู้เรียนบำงส่วนไม่ได้รับ 

กำรช่วยเหลือตรงตำมสภำพและควำมต้องกำร   
2) ขำดงบประมำณ ในกำรด ำเนินกำร     
3) กำรจัดสรรงบประมำณไม่สนองควำมต้องกำรของผู้เรียนได้โดยตรง เพรำะผู้เรียนมีปัญหำแตกต่ำงกัน 
4) กำรด ำเนินงำนในระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน และยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  

ต้องด ำเนินงำนในระบบบันทึกข้อมูล ที่มีก ำหนดเวลำ และมีควำมต่อเนื่อง ซึ่งผู้รับผิดชอบงำนในสถำนศึกษำ  
มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำรบันทึกข้อมูลไม่ต่อเนื่อง เกิดควำมล่ำช้ำ และไม่ทันตำมเวลำก ำหนด 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำน/คัดกรองนักเรียน   
2) ควรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกปัจจุบันเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนให้กับครู  
3) เด็กด้อยโอกำส ประเภทยำกจนมำกพิเศษ ควรได้รับกำรส่งเสริมด้ำนอำชีพเพ่ือให้ได้น ำไปช่วยเหลือ 

และดูแลตัวเองได้ในอนำคต 
4) ควรสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนที่ดี เพ่ือควำมสะดวกและ

ง่ำยต่อกำรสืบค้น 
5) ควรให้ควำมส ำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
6) สนับสนุนกำรดูแลช่วยเหลือ และจัดสรรงบประมำณส ำหรับเด็กยำกจนเพ่ิมข้ึน 
7) สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระหว่ำงอยู่บ้ำนพักอำศัย 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำ เนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ 

เป็นแบบอย่ำงได้ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1) พัฒนำระบบกำรช่วยเหลือนักเรียนให้สำมำรถเข้ำถึงผู้ปกครองได้ เพ่ือพัฒนำเด็กด้อยโอกำสให้ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงเต็มรูปแบบ 

2) จัดหำทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนยำกจน (มำกเป็นพิเศษ) ในทุกระดับกำรศึกษำ 
3) ควรให้ควำมรู้และทักษะ รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูล ควำมรู้แก่ครูที่ปรึกษำหรือผู้เกี่ยวข้องที่ 

เอ้ือประโยชน์ต่อกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จ ำเป็น โดยเฉพำะเรื่องทักษะกำรปรึกษำเบื้องต้น และ  
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
 4) สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรสอดส่อง ดูแล เฝ้ำระวังผู้เรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม 
เพ่ือน ำกลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกัน มีระเบียบวินัย  
และมีคุณธรรมจริยธรรม    
 5) ส่งเสริมอำชีพและทักษะอำชีพ รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์ฝึกอำชีพให้กับ
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน เพ่ือมีรำยได้สำมำรถดูแลตนเอง  
 6) สร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข ให้สถำนศึกษำและครูที่รับผิดชอบงำนคัดกรองนักเรียนยำกจน เข้ำใจถึงกระบวนกำรคัดกรอง
นักเรียนยำกจนด้วยระบบสำรสนเทศ และรำยงำนข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC รวมทั้งคัดกรองนักเรียน 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ที่อยู่ในเกณฑ์ให้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนปัจจัยพ้ืนฐำนยำกจนจำก สพฐ. และด ำเนินกำรจัดสรรเงินทุนอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐำนแก่นักเรียนยำกจน 
 7) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กด้อยโอกำสให้ได้รับกำรศึกษำ  
เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 8) จัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ เพ่ือให้ผู้เรียนในสถำนศึกษำมีอำชีพเสริม และมี
รำยได้ระหว่ำงเรียน 
 
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับ  
ที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4.3 เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 จ ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4 จ ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3 จ ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2 จ ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1 จ ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ น้อยกว่ำร้อยละ 50 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 163 89.07 2 1.09 1 0.55 2 1.09 15 8.20 
สพม. 42 35 83.34 1 2.38 2 4.76 1 2.38 3 7.14 
รวม 225 198 88.01 3 1.33 3 1.33 3 1.33 18 8.00 

ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวม 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ ำนวน 198 เขต คิดเป็นร้อยละ 88.01 รองลงมำระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 18 เขต คิดเป็นร้อยละ 8.00 
ระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.33 ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.33 
ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตำมล ำดับ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ มีเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 1,393,458 คน ได้รับ 
กำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จ ำนวน 943,946 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74  
โดยผู้ เรียนมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนักกีฬำมำกที่สุด รองลงมำ คือ ด้ำนนักวิชำกำร ด้ำนผู้น ำ   
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ด้ำนนักวิทยำศำสตร์ ด้ำนสร้ำงสรรค์ ด้ำนนักภำษำ ด้ำนนักคณิตศำสตร์ ด้ำนนักคิด ด้ำนนักดนตรี และ  
ด้ำนนักศิลปิน ตำมล ำดับ  
 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

1) แนวปฏิบัติกำรคัดกรองผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษยังไม่ชัดเจน 
2) กำรส ำรวจข้อมูลและกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของผู้เรียนมีควำมหลำกหลำย  
3) กำรจัดกจิกรรมสนับสนุนผู้เรียนของสถำนศึกษำส่วนหนึ่งยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
4) งบประมำณสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ 
5) ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษบำงด้ำนมีจ ำนวนมำก ส่งผลให้กำรดูแลช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็น เพ่ือพัฒนำผู้เรียน  

ได้ตำมศักยภำพและจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้สถำนศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท
และควำมถนัดของผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ถึงตัวผู้เรียนได้มำกที่สุด 

2) ควรส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้เรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ เพ่ือที่จะได้น ำไปใช้ในห้องเรียน เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เหมำะสมตำมควำมถนัดของ
ผู้เรียน เป็นต้น 

3) ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงควำมสำมำรถของเด็กที่หลำกหลำย 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรคัดกรองผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ทั้ง 10 ประเภท  

เพ่ือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย และควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ 
2) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นระบบชัดเจน โดยกำรมีส่วนร่วม 

จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร และสอดคล้องกับ 

กำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ  
4) จัดกระบวนกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นระบบและทั่วถึง 
5) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และวำงแผนในกำรท ำงำนต่อไป 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับ
รำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  
ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 
5 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 

ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ
ขึ้นไปมำกกว่ำ 10 รำงวัลขึ้นไป 

4 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ
ขึ้นไป 8-10 รำงวัล 

3 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ
ขึ้นไป 5-7 รำงวัล 

2 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ
ขึ้นไป 2-4 รำงวัล 

1 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ
ขึ้นไป น้อยกว่ำ 2 รำงวัล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 87 47.53 14 7.65 29 15.85 21 11.48 32 17.49 
สพม. 42 22 52.38 3 7.14 4 9.52 7 16.67 6 14.29 
รวม 225 109 48.44 17 7.56 33 14.67 28 12.44 38 16.89 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ ำนวน 109 เขต คิดเป็นร้อยละ 48.44 รองลงมำระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 38 เขต คิดเป็นร้อยละ 16.89 
ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 33 เขต คิดเป็นร้อยละ 14.67 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 28 เขต คิดเป็นร้อยละ 12.44 
และระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 17 เขต คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตำมล ำดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประชุมวำงแผนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดท ำ ID Plan โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตรงตำมวิชำชีพ จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำ กำรส่งผลงำน
ด้ำนงำนวิชำกำร หรือรำงวัลตำมที่ ก.ค.ศ. รับรอง/รำงวัลเทียบเคียงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน รำงวัลที่หน่วยงำนอ่ืนจัดขึ้นระดับชำติ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมโอกำส 
ที่เหมำะสม เผยแพร่ผลงำนให้เป็นแบบอย่ำงแก่ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือน ำผลไปใช้  
ในกำรพัฒนำ 
 ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

1) ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรได้รับรำงวัล  
2) ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีภำระงำนมำก ไม่มีแรงจูงใจ ขำดควำมกระตือรือร้น 

ในกำรที่จะขอรับรำงวัล   
3) กำรประชำสัมพันธ์ในกำรคัดเลือกบำงรำงวัล มีเวลำกระชั้นชิดเกินไป ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่สำมำรถส่งได้ทันตำมก ำหนด 
4) ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดควำมเข้ำใจในกำรส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก 
5) รำยละเอียดหลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรคัดเลือกบำงรำงวัลมีกระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนมำก 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ควรก ำหนดปฏิทินในกำรด ำเนินงำนแต่ละรำงวัลให้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในกำรพิจำรณำคัดเลือก 
2) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกให้มีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปิดโอกำสให้ครูรุ่นใหม่ 

ได้แสดงผลงำน 
3) กรณีผู้สมัครมีผลงำนไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไม่ควรมีกำรมอบรำงวัล เพ่ือไม่เป็นกำรลด 

ควำมน่ำเชื่อถือของรำงวัลที่ก ำหนด 
4) ควรมีเครือข่ำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยแต่งตั้ง

ข้ำรำชกำรที่เคยได้รับรำงวัลเป็นผู้น ำเครือข่ำย ให้ค ำแนะน ำสนับสนุนในกำรจัดท ำรำงวัล 
5) สร้ำงควำมตระหนักให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เห็นควำมส ำคัญในกำรน ำเสนอผลงำน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำ มำรถ 

เป็นแบบอย่ำงได้ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 2) วำงแผน เตรียมกำร จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน และน ำ เสนอข้อมูลคณะกรรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือก 
 3) ประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์ / วิธีกำรและแนวทำงกำรคัดเลือก ล่วงหน้ำเพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ได้เตรียม
สะสมผลงำนต่ำง ๆ ของตนเองไว้ล่วงหน้ำ  
 4) สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเห็นควำมส ำคัญและน ำเสนอผลงำนที่มีคุณค่ำ  
ต่อกำรศึกษำเพ่ือคัดเลือกส่งต่อในระดับชำติ 
 5) ประกำศเกียรติคุณผลกำรคัดเลือก มอบให้ผู้ได้รับรำงวัล เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงำน 
และประชำสัมพันธ์ ให้สำธำรณชนได้ทรำบโดยทั่วถึง 
 6) จัดท ำทะเบียนคุมรำงวัลที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง            
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำได้รับ  
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มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง 
กำรให้บริกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้
แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 5 ระดับ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย 

5 จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
4 จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3 จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2 จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
1 จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 60 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 225 เขต 

สพท. จ ำนวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต) 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ 
5 4 3 2 1 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สพป. 183 113 61.74 45 24.59 18 9.84 7 3.83 0 0.00 
สพม. 42 24 57.15 14 33.33 3 7.14 0 0.00 1 2.38 
รวม 225 137 60.89 59 26.22 21 9.33 7 3.11 1 0.45 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 225 เขต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม จ ำนวน 137 เขต คิดเป็นร้อยละ 60.89 รองลงมำระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 59 เขต คิดเป็นร้อยละ 26.22 
ระดับคุณภำพดี จ ำนวน 21 เขต คิดเป็นร้อยละ 9.33 ระดับคุณภำพพอใช้ จ ำนวน 7 เขต คิดเป็นร้อยละ 3.11 
และระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.45 ตำมล ำดับ 

เชิงคุณภำพ 
กำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำน  

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สะท้อนให้เห็น 
แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมภำรกิจหลักทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถน ำ 
ผลจำกกำรส ำรวจมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1) ผู้ประเมินบำงคนไม่ได้รับบริกำรหรือเกี่ยวข้องกับงำนทั้ง 4 ด้ำน แต่ร่วมแสดงควำมคิดเห็นตำม

ภำระงำนทุกด้ำน ส่งผลให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรประเมิน 
2) แบบประเมินควำมพึงพอใจมีบำงประเด็นคลุมเครือไม่ชัดเจน ท ำให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเกิด  

ควำมสับสนและส่งผลให้แบบประเมินท่ีได้ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงเท่ำท่ีควร 
3) ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนหนึ่งไม่เห็นควำมส ำคัญ และไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม

ตำมสภำพจริง  
4) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

5) กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกำรส ำรวจในระยะเวลำที่สั้น ไม่ต่อเนื่อง  
ควรเริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมำณและสิ้นสุดปลำยปีงบประมำณ 

6) สถำนศึกษำส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่สูงและห่ำงไกล กำรเดินทำงเพ่ือติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำค่อนข้ำงล ำบำก ท ำให้กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1) ควรลดจ ำนวนข้อค ำถำมและปรับค ำถำมให้มีใจควำมที่สั้นลง แต่มีควำมชัดเจนขึ้นเพ่ือให้ใช้เวลำ 

ในกำรตอบแบบสอบถำมไม่มำกจนเกินไป  
2) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้ตอบแบบสอบถำม เพ่ือให้ได้ควำมคิดเห็น 

ที่สะท้อนกำรด ำเนินงำน และสำมำรถน ำไปพัฒนำองค์กรได้จริง  
3) ควรมีกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย หรือกลุ่มตัวอย่ำงให้ครอบคลุมกับผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น 
4) ควรมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเป็นระยะ ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอครอบคลุมภำระงำนขององค์กร และ 

น ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนได้จริง 
5) สนับสนุนกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริกำรของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดี บรรลุตำมเป้ำหมำยและสำมำรถเป็น
แบบอย่ำงได้ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้ บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนบริหำรทั่วไป โดยใช้แบบสอบถำม  
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดท ำขึ้น เพ่ือให้ผู้รั บบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มำติดต่อประสำนงำนและใช้บริกำร ตอบแบบสอบถำม
ประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

1) จัดเตรียมแบบสอบถำมควำมคิดเห็นตำมที่ก ำหนดทั้ง 4 ด้ำนให้กับกลุ่มงำนที่เก่ียวข้อง 
2) สร้ำงควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงำน เพ่ือสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  

ได้ถูกต้อง 
3) อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ตอบแบบสอบถำมในลักษณะต่ำง ๆ เช่น แสดงควำมคิดเห็น 

ในกระดำษค ำตอบ หรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นต้น 
4) รวบรวมแบบสอบถำมจำกทุกกลุ่มงำนทุกเดือนเพื่อน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
5) น ำแบบสอบถำมที่สมบูรณ์มำประมวลผลด้วยโปรแกรมกำรค ำนวณคอมพิวเตอร์ 
6) วิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และ

ค่ำร้อยละ (%) 
7) วิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย (x̄) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) แปลควำมหมำย

ค่ำเฉลี่ย (x̄) 
8) สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9) รำยงำนผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือน ำไปใช้ 

ในกำรปรับปรุง พัฒนำกำรท ำงำนต่อไป   
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

2. ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 2 ส่วน คือ (1) ติดตำมและประเมินผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจ ำนวน 14 ตัวชี้วัด และ (2) ติดตำมและประเมินผลตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 20 ประเด็นกำรพิจำรณำ เมื่อพิจำรณำเนื้อหำของประเด็นทั้ง 2 ส่วน จะเห็นว่ำมีควำมเชื่อมโยงกัน  
โดยกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนในมำตรฐำนที่ 1 และมำตรฐำนที่ 2 เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจ ำเป็นจะต้องมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องเหมำะสมตำมสภำพพ้ืนที่และบริบท  
ซึ่งต้องใช้ทรัพยำกรทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ มำตรฐำนที่ 3 เปรียบเสมือนผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำก
มำตรฐำนที่ 1 และ มำตรฐำนที่ 2 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้ทั่วถึง ครอบคลุมภำระงำนและกลุ่มเป้ำหมำย ผลที่ได้ย่อมสะท้อนถึงควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นตำม
ตัวชี้วัดที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่ผู้เรียนได้อีกทำงหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวมที่เป็นรูปธรรม จึงน ำผลกำรติดตำมและประเมินผลทั้ง 2 ส่วน มำสรุปรวมกันเพ่ือสะท้อนกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พบว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 49 เขต ระดับดีมำก จ ำนวน 161 เขต และระดับดี จ ำนวน 15 เขต 
สะท้อนให้เห็นว่ำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำ ถึงแม้ว่ำจะมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับทรัพยำกร เช่น ด้ำนงบประมำณ บุคลำกร เป็นต้น แต่ได้ใช้ควำม
พยำยำมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัดของหน่วยงำนต้นสังกัด ซ่ึงผลกำรประเมินภำพรวมจ ำแนกรำยเขต ดังนี้ 

แสดงผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
ตัวชี้วัด มำตรฐำน รวม 

1 ประถมศึกษำกระบี ่ 90 182.5 272.5 ดีมำก 
2 ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 87 181.75 268.75 ดีมำก 
3 ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 89 133.5 222.5 ดี 
4 ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 91 204.25 295.25 ดีเย่ียม 
5 ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 76 186.5 262.5 ดีมำก 
6 ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 85 172.25 257.25 ดีมำก 
7 ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 87 187.5 274.5 ดีมำก 
8 ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 84 153.5 237.5 ดีมำก 
9 ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 91 178.5 269.5 ดีมำก 
10 ประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 77 149.25 226.25 ดีมำก 
11 ประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2 80 157.5 237.5 ดีมำก 
12 ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 92 171.25 263.25 ดีมำก 
13 ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 81 170 251 ดีมำก 
14 ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 89 183.5 272.5 ดีมำก 
15 ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 85 185 270 ดีมำก 
16 ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 91 178.75 269.75 ดีมำก 
17 ประถมศึกษำจันทบรุี เขต 1 91 169.25 260.25 ดีมำก 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
ตัวชี้วัด มำตรฐำน รวม 

18 ประถมศึกษำจันทบรุี เขต 2 83 187.5 270.5 ดีมำก 
19 ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 88 179.25 267.25 ดีมำก 
20 ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 88 164.5 252.5 ดีมำก 
21 ประถมศึกษำชลบรุี เขต 1 98 200.75 298.75 ดีเย่ียม 
22 ประถมศึกษำชลบรุี เขต 2 98 196.5 294.5 ดีเย่ียม 
23 ประถมศึกษำชลบรุี เขต 3 88 152 240 ดีมำก 
24 ประถมศึกษำชัยนำท 88 174 262 ดีมำก 
25 ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1 87 201.5 288.5 ดีเย่ียม 
26 ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 91 186.75 277.75 ดีเย่ียม 
27 ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 85 192 277 ดีมำก 
28 ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 94 183.75 277.75 ดีเย่ียม 
29 ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 80 148.5 228.5 ดีมำก 
30 ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 94 191.5 285.5 ดีเย่ียม 
31 ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 85 172.5 257.5 ดีมำก 
32 ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 86 161.75 247.75 ดีมำก 
33 ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 85 196.5 281.5 ดีเย่ียม 
34 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 92 144.5 236.5 ดีมำก 
35 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 91 189.5 280.5 ดีเย่ียม 
36 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 72 172 244 ดีมำก 
37 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 92 177.5 269.5 ดีมำก 
38 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 82 178 260 ดีมำก 
39 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 82 136.75 218.75 ดี 
40 ประถมศึกษำตรัง เขต 1 95 193 288 ดีเย่ียม 
41 ประถมศึกษำตรัง เขต 2 78 174.75 252.75 ดีมำก 
42 ประถมศึกษำตรำด 77 128.25 205.25 ดี 
43 ประถมศึกษำตำก เขต 1 88 183.5 271.5 ดีมำก 
44 ประถมศึกษำตำก เขต 2 76 155.25 231.25 ดีมำก 
45 ประถมศึกษำนครนำยก 78 154 232 ดีมำก 
46 ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 92 198.5 290.5 ดีเย่ียม 
47 ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 97 194 291 ดีเย่ียม 
48 ประถมศึกษำนครพนม เขต 1 82 152 234 ดีมำก 
49 ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 83 154.75 237.75 ดีมำก 
50 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 91 193.25 284.25 ดีเย่ียม 
51 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 83 178.25 261.25 ดีมำก 
52 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 82 175.25 257.25 ดีมำก 
53 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 4 81 183.25 264.25 ดีมำก 
54 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 85 165.75 250.75 ดีมำก 
55 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 6 89 155.25 244.25 ดีมำก 
56 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 83 145.5 228.5 ดีมำก 
57 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 70 184 254 ดีมำก 
58 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 88 180.75 268.75 ดีมำก 
59 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 83 175.5 258.5 ดีมำก 
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ที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
ตัวชี้วัด มำตรฐำน รวม 

60 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 82 175.5 257.5 ดีมำก 
61 ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 81 154.5 235.5 ดีมำก 
62 ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 82 166 248 ดีมำก 
63 ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 78 142.75 220.75 ดี 
64 ประถมศึกษำนนทบรุี เขต 1 96 173.75 269.75 ดีมำก 
65 ประถมศึกษำนนทบรุี เขต 2 88 174.5 262.5 ดีมำก 
66 ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 60 155 215 ดี 
67 ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 77 189.5 266.5 ดีมำก 
68 ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 74 168 242 ดีมำก 
69 ประถมศึกษำน่ำน เขต 1 97 202.75 299.75 ดีเย่ียม 
70 ประถมศึกษำน่ำน เขต 2 91 192 283 ดีเย่ียม 
71 ประถมศึกษำบึงกำฬ 75 152.5 227.5 ดีมำก 
72 ประถมศึกษำบรุีรัมย์ เขต 1 85 181.5 266.5 ดีมำก 
73 ประถมศึกษำบรุีรัมย์ เขต 2 89 180.5 269.5 ดีมำก 
74 ประถมศึกษำบรุีรัมย์ เขต 3 87 192.75 279.75 ดีเย่ียม 
75 ประถมศึกษำบรุีรัมย์ เขต 4 81 174.75 255.75 ดีมำก 
76 ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 85 168 253 ดีมำก 
77 ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 91 166.25 257.25 ดีมำก 
78 ประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 83 172.5 255.5 ดีมำก 
79 ประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 2 85 167.75 252.75 ดีมำก 
80 ประถมศึกษำปรำจีนบรุี เขต 1 87 179.75 266.75 ดีมำก 
81 ประถมศึกษำปรำจีนบรุี เขต 2 92 185.75 277.75 ดีเย่ียม 
82 ประถมศึกษำปตัตำนี เขต 1 80 135 215 ดี 
83 ประถมศึกษำปตัตำนี เขต 2 70 184.25 254.25 ดีมำก 
84 ประถมศึกษำปตัตำนี เขต 3 70 169.5 239.5 ดีมำก 
85 ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1 87 177.75 264.75 ดีมำก 
86 ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 2 92 190.25 282.25 ดีเย่ียม 
87 ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 80 160.25 240.25 ดีมำก 
88 ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 88 163 251 ดีมำก 
89 ประถมศึกษำพังงำ 74 174.5 248.5 ดีมำก 
90 ประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 87 186.5 273.5 ดีมำก 
91 ประถมศึกษำพัทลุง เขต 2 89 190.25 279.25 ดีเย่ียม 
92 ประถมศึกษำพิจติร เขต 1 86 184.5 270.5 ดีมำก 
93 ประถมศึกษำพิจติร เขต 2 80 191.25 271.25 ดีมำก 
94 ประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1 86 161.5 247.5 ดีมำก 
95 ประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 80 176.5 256.5 ดีมำก 
96 ประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3 89 185 274 ดีมำก 
97 ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 85 159 244 ดีมำก 
98 ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 83 175.25 258.25 ดีมำก 
99 ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 96 201.75 297.75 ดีเย่ียม 
100 ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 92 192.5 284.5 ดีเย่ียม 
101 ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 80 178.5 258.5 ดีมำก 
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ที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
ตัวชี้วัด มำตรฐำน รวม 

102 ประถมศึกษำแพร่ เขต 1 85 165 250 ดีมำก 
103 ประถมศึกษำแพร่ เขต 2 81 182.25 263.25 ดีมำก 
104 ประถมศึกษำภูเก็ต 80 189.25 269.25 ดีมำก 
105 ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 86 173.5 259.5 ดีมำก 
106 ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 83 179.5 262.5 ดีมำก 
107 ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 88 167 255 ดีมำก 
108 ประถมศึกษำมุกดำหำร 79 138.25 217.25 ดี 
109 ประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 1 78 148.25 226.25 ดีมำก 
110 ประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2 80 156.75 236.75 ดีมำก 
111 ประถมศึกษำยโสธร เขต 1 92 144.25 236.25 ดีมำก 
112 ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 78 137.5 215.5 ดี 
113 ประถมศึกษำยะลำ เขต 1 72 175.25 247.25 ดีมำก 
114 ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 84 151.5 235.5 ดีมำก 
115 ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 75 149.75 224.75 ดีมำก 
116 ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 84 151.25 235.25 ดีมำก 
117 ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 94 167.25 261.25 ดีมำก 
118 ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 3 69 136 205 ดี 
119 ประถมศึกษำระนอง 76 157.25 233.25 ดีมำก 
120 ประถมศึกษำระยอง เขต 1 95 167.25 262.25 ดีมำก 
121 ประถมศึกษำระยอง เขต 2 93 167 260 ดีมำก 
122 ประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 90 181.75 271.75 ดีมำก 
123 ประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2 91 169.5 260.5 ดีมำก 
124 ประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 95 190.5 285.5 ดีเย่ียม 
125 ประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 97 200.75 297.75 ดีเย่ียม 
126 ประถมศึกษำล ำปำง เขต 1 95 207 302 ดีเย่ียม 
127 ประถมศึกษำล ำปำง เขต 2 93 180.25 273.25 ดีมำก 
128 ประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 75 174.5 249.5 ดีมำก 
129 ประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 100 204.25 304.25 ดีเย่ียม 
130 ประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 94 196 290 ดีเย่ียม 
131 ประถมศึกษำเลย เขต 1 91 186.5 277.5 ดีเย่ียม 
132 ประถมศึกษำเลย เขต 2 85 176 261 ดีมำก 
133 ประถมศึกษำเลย เขต 3 87 183.5 270.5 ดีมำก 
134 ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 79 146.75 225.75 ดีมำก 
135 ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 85 153 238 ดีมำก 
136 ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 81 151.25 232.25 ดีมำก 
137 ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 82 158.75 240.75 ดีมำก 
138 ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 77 146.25 223.25 ดี 
139 ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 90 179.5 269.5 ดีมำก 
140 ประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 85 168.5 253.5 ดีมำก 
141 ประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 93 181.25 274.25 ดีมำก 
142 ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 85 184 269 ดีมำก 
143 ประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 84 168.5 252.5 ดีมำก 
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ที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
ตัวชี้วัด มำตรฐำน รวม 

144 ประถมศึกษำสตลู 87 179 266 ดีมำก 
145 ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 84 139.75 223.75 ดี 
146 ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 90 191.5 281.5 ดีเย่ียม 
147 ประถมศึกษำสมุทรสงครำม 88 183.75 271.75 ดีมำก 
148 ประถมศึกษำสมุทรสำคร 85 197.25 282.25 ดีเย่ียม 
149 ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 85 191.25 276.25 ดีมำก 
150 ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 93 168.25 261.25 ดีมำก 
151 ประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 90 195 285 ดีเย่ียม 
152 ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 90 202.75 292.75 ดีเย่ียม 
153 ประถมศึกษำสิงห์บุรี  93 193.25 286.25 ดีเย่ียม 
154 ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 89 199 288 ดีเย่ียม 
155 ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 87 177 264 ดีมำก 
156 ประถมศึกษำสุพรรณบรุี เขต 1 96 203.5 299.5 ดีเย่ียม 
157 ประถมศึกษำสุพรรณบรุี เขต 2 85 181.75 266.75 ดีมำก 
158 ประถมศึกษำสุพรรณบรุี เขต 3 97 194 291 ดีเย่ียม 
159 ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 81 193 274 ดีมำก 
160 ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 84 188.5 272.5 ดีมำก 
161 ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 72 170.75 242.75 ดีมำก 
162 ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 90 154.75 244.75 ดีมำก 
163 ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 92 181.25 273.25 ดีมำก 
164 ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 86 167.5 253.5 ดีมำก 
165 ประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 95 189.25 284.25 ดีเย่ียม 
166 ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 88 197.25 285.25 ดีเย่ียม 
167 ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 1 94 177.75 271.75 ดีมำก 
168 ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 76 161 237 ดีมำก 
169 ประถมศึกษำอ่ำงทอง  90 187.75 277.75 ดีเย่ียม 
170 ประถมศึกษำอ ำนำจเจรญิ 90 176.75 266.75 ดีมำก 
171 ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1 87 170.5 257.5 ดีมำก 
172 ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 90 174.25 264.25 ดีมำก 
173 ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3 81 169 250 ดีมำก 
174 ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 86 167.25 253.25 ดีมำก 
175 ประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 100 198.25 298.25 ดีเย่ียม 
176 ประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 2 88 189 277 ดีมำก 
177 ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 84 166 250 ดีมำก 
178 ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 90 191 281 ดีเย่ียม 
179 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 95 167 262 ดีมำก 
180 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 91 195.5 286.5 ดีเย่ียม 
181 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3 81 173.5 254.5 ดีมำก 
182 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 72 130.25 202.25 ดี 
183 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 86 166.75 252.75 ดีมำก 
184 มัธยมศึกษำ เขต 1(กรุงเทพมหำนคร) 50 181.5 231.5 ดีมำก 
185 มัธยมศึกษำ เขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) 59 197 256 ดีเย่ียม 
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186 มัธยมศึกษำ เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ) 52 161 213 ดีมำก 
187 มัธยมศึกษำ เขต 4 (ปทุมธำนี สระบุรี) 55 170 225 ดีมำก 

188 
มัธยมศึกษำ เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนำท 
อ่ำงทอง) 

55 182 237 ดีมำก 

189 มัธยมศึกษำ เขต 6 (ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร) 49 158.5 207.5 ดีมำก 

190 
มัธยมศึกษำ เขต 7 (ปรำจีนบรุี นครนำยก 
สระแก้ว) 

48 155 203 ดีมำก 

191 มัธยมศึกษำ เขต 8 (รำชบุรี กำญจนบุรี) 52 169 221 ดีมำก 
192 มัธยมศึกษำ เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) 57 200.5 257.5 ดีเย่ียม 
193 มัธยมศึกษำ เขต 10 (เพชรบุรี ) 50 177 227 ดีมำก 
194 มัธยมศึกษำ เขต 11 (สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร) 50 177 227 ดีมำก 
195 มัธยมศึกษำ เขต 12 (นครศรีธรรมรำช พัทลุง) 49 180.5 229.5 ดีมำก 
196 มัธยมศึกษำ เขต 13 (ตรัง กระบี่) 54 178.5 232.5 ดีมำก 
197 มัธยมศึกษำ เขต 14 (พังงำ ภูเก็ต ระนอง) 50 148 198 ดี 
198 มัธยมศึกษำ เขต 15 (นรำธิวำส ปตัตำนี ยะลำ) 50 167 217 ดีมำก 
199 มัธยมศึกษำ เขต 16 (สงขลำ สตูล) 53 166 219 ดีมำก 
200 มัธยมศึกษำ เขต 17 (จันทบุรี ตรำด) 48 186 234 ดีมำก 
201 มัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 54 180.5 234.5 ดีมำก 
202 มัธยมศึกษำ เขต 19 (เลย หนองบวัล ำภู) 53 151.5 204.5 ดีมำก 
203 มัธยมศึกษำ เขต 20 (อุดรธำนี) 55 180.5 235.5 ดีมำก 
204 มัธยมศึกษำ เขต 21 (หนองคำย บึงกำฬ) 56 182 238 ดีมำก 
205 มัธยมศึกษำ เขต 22 (นครพนม มกุดำหำร) 54 150 204 ดีมำก 
206 มัธยมศึกษำ เขต 23 (สกลนคร) 38 117.5 155.5 ดี 
207 มัธยมศึกษำ เขต 24 (กำฬสินธุ์) 54 176.5 230.5 ดีมำก 
208 มัธยมศึกษำ เขต 25 (ขอนแก่น) 54 187 241 ดีมำก 
209 มัธยมศึกษำ เขต 26 (มหำสำรคำม) 55 176.5 231.5 ดีมำก 
210 มัธยมศึกษำ เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57 137 194 ดี 
211 มัธยมศึกษำ เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) 49 202.5 251.5 ดีเย่ียม 
212 มัธยมศึกษำ เขต 29 (อุบลฯ อ ำนำจเจรญิ) 55 153 208 ดีมำก 
213 มัธยมศึกษำ เขต 30 (ชัยภูมิ) 52 171.5 223.5 ดีมำก 
214 มัธยมศึกษำ เขต 31 (นครรำชสีมำ) 56 146.5 202.5 ดีมำก 
215 มัธยมศึกษำ เขต 32 (บุรีรมัย์) 60 181.5 241.5 ดีมำก 
216 มัธยมศึกษำ เขต 33 (สุรินทร์) 58 193.5 251.5 ดีเย่ียม 
217 มัธยมศึกษำ เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 58 200 258 ดีเย่ียม 
218 มัธยมศึกษำ เขต 35 (ล ำปำง ล ำพนู) 58 201 259 ดีเย่ียม 
219 มัธยมศึกษำ เขต 36 (เชียงรำย พะเยำ) 59 193 252 ดีเย่ียม 
220 มัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่ น่ำน) 57 186.5 243.5 ดีมำก 
221 มัธยมศึกษำ เขต 38 (สุโขทัย ตำก) 55 197 252 ดีเย่ียม 
222 มัธยมศึกษำ เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดติถ์) 57 188.5 245.5 ดีมำก 
223 มัธยมศึกษำ เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50 173 223 ดีมำก 
224 มัธยมศึกษำ เขต 41 (ก ำแพงเพชร พิจิตร) 53 164 217 ดีมำก 
225 มัธยมศึกษำ เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธำนี) 46 155.5 201.5 ดีมำก 



 

 

78 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ส่วนที่ 4 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นหน่วยงำนส่วนกลำงที่ท ำหน้ำที่ดูแลกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน โดยมีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 42 เขต รวม 225 เขต  
ซึ่งน ำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีรูปแบบวิธีกำรด ำเนินงำนที่คล้ำยคลึงกัน 
และแตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ท ำกำรติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(2) เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน และ  
มีข้อมูลสำรสนเทศประกอบในกำรบริหำรจัดกำรกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร (3) เพ่ือน ำผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลมำวำงแผน ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และ (4) เพ่ือให้กำรติดตำม
และประเมินผล เป็นกลไกในกำรกระตุ้นให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมกระตือรือร้น ให้ควำมส ำคัญ 
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำย จึงก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต 
โดยมีประเด็นกำรติดตำมและประเมินผล จ ำนวน 20 ประเด็นกำรพิจำรณำ และก ำหนดให้รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนที่สะท้อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
Monitoring and Evaluation System: e-MES) ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2562 พร้อมแนบเอกสำรประกอบ 
ที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นกำรพิจำรณำ ซึ่ งส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน  
ได้ท ำกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ก่อนท ำกำรประเมินผล ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนมีระดับคุณภำพ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 หมำยถึง ปรับปรุง ระดับ 2 หมำยถึง พอใช้ ระดับ 3 
หมำยถึง ดี ระดับ 4 หมำยถึง ดีมำก และระดับ 5 หมำยถึง ดีเยี่ยม ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทั้ง 225 เขต สรุปดังนี้ 

 สรุปผล 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต 

 เชิงปริมำณ  

 

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00%
พอใช้, 0 เขต, 0.00%

ดี, 31 เขต, 13.78%

ดีมำก, 142 เขต, 63.11%

ดีเย่ียม, 52 เขต, 23.11%

ผลกำรประเมินภำพรวม (3 มำตรฐำน) จ ำนวน 225 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

จำกแผนภำพ พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก  
จ ำนวน 142 เขต คิดเป็นร้อยละ 63.11 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 52 เขต คิดเป็นร้อยละ 23.11 และ
ระดับดี จ ำนวน 31 เขต คิดเป็นร้อยละ 13.78 

 

  
จำกแผนภำพ พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต มีผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 115 เขต คิดเป็นร้อยละ 62.84 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 42 เขต  
คิดเป็นร้อยละ 22.95 และระดับดี จ ำนวน 26 เขต คิดเป็นร้อยละ 14.21 ตำมล ำดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก  
จ ำนวน 27 เขต คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 10 เขต คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ 
ระดับดี จ ำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตำมล ำดับ 

แสดงผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 1 
0 

(0.00) 
2 

(1.09) 
29 

(15.85) 
99 

(54.10) 
53 

(28.96) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
7 

(16.67) 
18 

(42.86) 
17 

(40.48) 

มำตรฐำนที่ 2 
1 

(0.55) 
17 

(9.29) 
52 

(28.42) 
100 

(54.64) 
13 

(7.10) 
0 

(0.00) 
5 

(11.90) 
13 

(30.95) 
19 

(45.24) 
5 

(11.90) 

มำตรฐำนที่ 3 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
18 

(9.83) 
90 

(49.18) 
75 

(40.98) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
2 

(4.76) 
19 

(45.24) 
21 

(50.00) 
ภำพรวม 3 
มำตรฐำน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

26 
(14.21) 

115 
(62.84) 

42 
(22.95) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(11.90) 

27 
(64.28) 

10 
(23.81) 

 เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน สรุปได้ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ผลกำรประเมินทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ระดับ
คุณภำพดีมำก รองลงมำมีผลกำรประเมินอยู่ระดับคุณภำพดีเยี่ยม และระดับคุณภำพดี ตำมล ำดับ  

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ระดับคุณภำพดีมำก 
รองลงมำมีผลกำรประเมินอยู่ระดับคุณภำพด ีระดับคุณภำพพอใช้ และระดับคุณภำพดีเยี่ยม ตำมล ำดับ  

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00%

พอใช้, 0 เขต, 0.00%

ดี, 26 เขต,  14.21%

ดีมำก, 115, 62.84%

ดีเยี่ยม, 42 เขต, 
22.95%

ผลกำรประเมิน สพป. 183 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00%

พอใช้, 0 เขต, 0.00%

ดี, 5 เขต, 11.90%

ดีมำก, 27 เขต, 64.29%

ดีเยี่ยม, 10 เขต, 
23.81%

ผลกำรประเมิน สพม. 42 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีผลกำรประเมินส่วนใหญ่อยู่ระดับคุณภำพดีมำก รองลงมำ 
มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพดีเยี่ยม และระดับคุณภำพดี ตำมล ำดับ 

 เชิงคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นกำรด ำ เนินงำนโดยเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำ

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ยึดหลักธรรมำภิบำลที่เป็นรูปธรรม พัฒนำองค์กำรให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
กระจำยอ ำนำจและเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้คือ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ และตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรกระจำย
อ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรรวมทั้งกำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยตำมสภำพ บริบทและปัญหำ ซึ่งมี 
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรในองค์กร โดยน ำข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องมำใช้ในกระบวนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งกำร
สนับสนุนให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในองค์กร เพ่ือน ำควำมรู้มำพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน 
สนับสนุนกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก รวดเร็ว โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกร  
ทุกกลุ่มงำนและบุคลำกรระดับสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในภำพรวมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบรรลุ
เป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ทั้งนี้ กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญในเบื้องต้น ซึ่งหำกองค์กรใด 
มีแนวทำงหรือวิธีกำรด ำเนินงำนที่ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับสภำพจริงของพ้ืนที่ย่อมน ำไปสู่ควำมส ำเร็จได้ไม่ง่ำยนัก 
ดังนั้น มำตรฐำนที่ 1 เรื่องกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
โดยเฉพำะผู้น ำองค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบำทและมีควำมส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน สำมำรถ
สื่อสำรและสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนที่สะท้อนถึงกลุ่มเป้ำหมำยระดับสถำนศึกษำและผู้เรียนได้ 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในส่วนของมำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและ  

กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินงำนตำมบทบำท
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือให้ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ตัวบ่งชี้ที่ 2 
กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 4  
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีรูปแบบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนหลำกหลำย โดยส่งเสริม สนับสนุน 
กำรจัดโครงกำร กิจกรรม ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ในขณะที่กำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนที่ 2 ส่วนหนึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนตำมกฎข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด  
ซึ่งบุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ มีควำมตระหนัก ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และ
พร้อมที่จะท ำงำนได้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 
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ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมสนับสนุน

สถำนศึกษำในสังกัดให้ด ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้  
มีสัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่ดี โดยมำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้ ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำม
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ และ  ตัวบ่งชี้ที่ 6 
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร  
ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่หลำกหลำย 
ส่งผลถึงผู้เรียน โดยจัดให้มีโครงกำร กิจกรรมที่หลำกหลำย 
 ผลกำรด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่ 3 เชื่อมโยงหรือมีผลมำจำกมำตรฐำนที่ 1 และมำตรฐำนที่ 2 
พิจำรณำจำกผลกำรประเมินพบว่ำ มีหลำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำควรให้ควำมสนใจและน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนและหำแนวทำง  
กำรแก้ปัญหำต่อไป 

 อภิปรำยผล 
 กำรติดตำมและประเมินผล เป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญในกำรสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน  
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ขณะเดียวกันกำรติดตำมและประเมินผลจ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้มี  
ควำมเหมำะสมตำมสภำพกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงไรก็ตำม กำรติดตำมและประเมินผลตำมแนวคิดที่หลำกหลำย
ต่ำงก็มีเป้ำหมำยเดียวกัน คือ กำรมุ่งตรวจสอบคุณภำพของกำรด ำเนินงำนนั้น ๆ ว่ำ ดี -ไม่ดี อย่ำงไร  
ได้ผลหรือไม่ คุ้มค่ำหรือไม่ บกพร่องในเรื่องใดเพ่ือใช้ข้อมูลเหล่ำนั้นตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยน 
กำรด ำเนินกำรต่อหรือยุติกำรด ำเนินกำร ตลอดจนหำทำงเลือกที่เหมำะสม เพ่ือประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุดของโครงกำร ดังนั้น กำรติดตำมและประเมินผลจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน ซึ่งวิธีกำร รูปแบบ 
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ผู้รับกำรประเมินได้ปฏิบัติจริงนั้นเป็นประเด็น
ที่มีควำมส ำคัญ เพรำะหำกข้อมูลที่ได้รับจำกกำรติดตำมไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตำมกระบวนกำรหรือ
ผลลัพธ์ที่ได้ ข้อมูลที่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขในกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะ  
กำรประเมินที่มีกรรมกำรหลำยคณะ ซึ่งผลที่ได้อำจมีหลำกหลำยมิติที่กรรมกำรแต่ละคณะจะประเ มินผล 
กำรด ำเนินงำน เพรำะอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในบำงส่วน นอกจำกนี้ กำรพัฒนำเครื่องมือตำมตัวชี้วัดเพ่ือใช้ใน
กำรประเมินนั้นมีควำมส ำคัญเช่นกัน เพรำะเครื่องมือเป็นเสมือนตัวน ำทำงในกำรประเมินผล ดังนั้น 
คณะกรรมกำรที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ประเมินต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเครื่องมือเป็นอย่ำงดีด้วย รวมทั้ง 
ควำมน่ำเชื่อถือของคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ประเมินต้องมีควำมเป็นกลำงและมีควำมสำมำรถเสำะแสวงหำ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นกำรประเมินให้มำกท่ีสุดด้วยเช่นกัน 

จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทั้ง 225 เขต เห็นควำมส ำคัญ ในกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โดยมีกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบและมีรูปแบบ  
ที่หลำกหลำย เพ่ือส่งผลต่อผลลัพธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบจะส่งผล
ต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กร เพรำะประสิทธิผลจะบ่งบอกถึงควำมสำมำรถขององค์กร ดังนั้น 
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กำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะมีกำรบริหำรจัดกำรที่บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลจ ำเป็นต้องพัฒนำบทบำทของตนเอง มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกำรจะด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้นั้นมีองค์ประกอบที่ส ำคัญคือ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
กำรก ำหนดทรัพยำกร และกำรประสำนงำน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กมล สุดประเสริฐ กล่ำวไว้ว่ำ  
กำรบริหำรกำรศึกษำเป็นกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กำรวำงแผน กำรก ำกับดูแล กำรปรับเปลี่ยนพัฒนำ
โครงสร้ำงกำรบริหำร กำรก ำหนดต ำแหน่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือ  
ในกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ด้ำน  

เมื่อพิจำรณำประเด็นกำรประเมินในแต่ละมำตรฐำน ทั้ง 3 มำตรฐำน จะเห็นได้ว่ำ มำตรฐำนที่ 1 และ
มำตรฐำนที่ 2 เป็นส่วนที่จะสะท้อนกำรด ำเนินงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 3 แต่พบว่ำมีเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำบำงแห่งมีผลกำรด ำเนินงำนไม่สัมพันธ์กัน นั่นคือ ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 และมำตรฐำนที่ 
2 บรรลุเป้ำหมำย แต่ผลที่ได้รับตำมมำตรฐำนที่ 3 ไม่บรรลุเป้ำหมำย หรือผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 
และมำตรฐำนที่ 2 ไม่บรรลุเป้ำหมำย แต่ผลที่ได้รับตำมมำตรฐำนที่ 3 บรรลุเป้ำหมำย จำกกำรตรวจสอบ 
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พบว่ำ มีปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

1) บุคลำกร 
กำรด ำเนินงำนขององค์กรจะบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดได้นั้น บุคลำกรเป็นปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญยิ่ง  

ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนสูงบุคลำกรส่วนมำกจะมีควำมรับผิดชอบสูง
รวมถึงสำมำรถท ำงำนแทนกันได้ กำรท ำงำนของบุคลำกรจะมุ่งเน้นคุณภำพ ก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
บุคลำกรมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือร่วมงำน และบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อประสำนงำน  
เน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรภำระงำนที่เชื่อมโยงกัน สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกับภำยในและภำยนอก
องค์กร ซ่ึงบุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญขององค์กรทั้งในองค์กรภำครัฐและเอกชน บุคลำกรในองค์กรสำมำรถ
ท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวได้ ซึ่งบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะมี 2 ส่วน คือส่วน
ที่เป็นผู้น ำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบำทส ำคัญในกำรน ำพำองค์กรหรือก ำหนดทิศทำงขององค์กร และอีกส่วนหนึ่งเป็นบุคลำกร
ในองค์กรส่วนมำกเช่นกันในกำรช่วยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ดังนั้น  
กลุ่มบุคคลทั้งสองส่วนจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สำมำรถด ำเนินงำนได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและต่อเนื่องกันทุกปีจะมีลักษณะ
กำรท ำงำนแบบร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำ ปรับปรุงในส่วนที่ยังด้อย ตำมแนวทำงที่เหมำะสมกับสภำพปัจจุบัน
และบริบทของพ้ืนที ่

2) งบประมำณ 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนสูง จะมีรูปแบบหรือ  

แนวทำงกำรท ำงำนที่เป็นระบบ ชัดเจน สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และบริบท ซึ่งกำรบริหำรงบประมำณบำงครั้ง 
ต้องแยกส่วน บำงครั้งต้องรวมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและคุ้มค่ำมำกที่สุด ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนส่งต่อ 
ถึงผู้เรียนได้อย่ำงคุ้มค่ำ เงินหรืองบประมำณเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญค่อนข้ำงสูงในกำรด ำเนินงำน ซึ่งหำก
พิจำรณำถึงควำมส ำคัญของงบประมำณที่มีต่อสถำนศึกษำแล้ว  จะเห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของสถำนศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม งบประมำณ แม้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญแต่ควรจะต้องมี
กระบวนกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรน ำเงินไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย 

3) วัสดุ อุปกรณ์ 
ปัจจุบันเรำไม่สำมำรถปฏิเสธเทคโนโลยี สื่อเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำน ซึ่งบุคลำกรจ ำเป็นต้อง

เรียนรู้ ศึกษำ ค้นคว้ำเพ่ิมเติม เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนเสร็จภำยในเวลำที่จ ำกัดและมีกำรแข่งขัน ดังนั้น กำรที่
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องค์กรจะมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนจึงเป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็น ทั้งนี้ บุคลำกรควรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ไปพร้อมกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบุคลำกร ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี  
อยู่ส่วนหนึ่งที่สำมำรถน ำมำพัฒนำใช้กับกำรท ำงำนเพ่ือลดขั้นตอนกำรท ำงำน และประหยัดเวลำด้วย 

4) กำรบริหำรจัดกำร 
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่มีกำรด ำเนินงำนที่ดีนั้น กำรบริหำรจัดกำรจ ำเป็นต้องมี  

กำรก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้
กระบวนกำรที่หลำกหลำยในกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยเริ่มจำกกำรจัดวำงบุคลำกรให้มี
ควำมเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม กำรพัฒนำนวัตกรรม
หรือกำรน ำนวัตกรรมมำพัฒนำใช้กับงำนขององค์กร ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและ
กำรบูรณำกำรภำระงำน ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนที่ดีย่อมมีกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรตำมแนวทำงข้ำงต้น 

5) กำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ เนื่องจำกบุคลำกรที่ท ำงำน ในแต่ละส่วน

ย่อมมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ดังนั้น กำรที่บุคลำกรในองค์กรจะได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้รู้เท่ำทัน 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนในหน้ำที่และสิ่งที่อยู่รอบข้ำง ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์  
ในกำรด ำเนินงำนที่ดีและบรรลุตำมเป้ำหมำยนั้น ผู้บริหำรจะให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรองค์ควำมรู้ทั้ งที่เป็น
ควำมรู้จำกผู้ปฏิบัติงำน (Tacit Knowledge) และควำมรู้ที่สำมำรถเรียนรู้ ได้จำกสื่อต่ำง ๆ (Explicit 
Knowledge) ส่งเสริมให้บุคลำกรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและรวบรวมองค์ควำมรู้เผยแพร่ให้ทรำบภำยใน
องค์กรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

6) กำรบริกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนของทำงรำชกำร มีหน้ำที่ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้ เรียน ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น  
กำรให้บริกำรจึงจ ำเป็นต้องมีรูปแบบและช่องทำงกำรให้บริกำรที่ดี เหมำะสม รวดเร็ วถูกต้อง และมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้ผู้ที่มำใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ  

7) กำรประชำสัมพันธ์ 
ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในแต่ละ

ปีงบประมำณ หำกมีกำรน ำเสนอภำพควำมส ำเร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจและบุคคลอื่น ที่ด ำเนินงำนใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน นอกจำกนี้ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนที่ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จยังเป็นกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจให้กับผู้ด ำเนินงำน รวมทั้งจะได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเติมเต็มในส่วนที่ควรได้รับกำรพัฒนำต่อยอด
อีกด้วย ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนที่ส ำเร็จและเป็นประโยชน์ จะมีช่องทำง
กำรเผยแพร่ที่หลำกหลำย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ แผ่นพับ เว็บไซด์ขององค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
ในขณะที่ รูปแบบ หรือวิธีกำรติดตำมประเมินผลโดยให้ผู้รับกำรประเมินรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System: e-MES) ยังมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับควำมรู้
ควำมเข้ำใจในประเด็นกำรรำยงำน ตำมเครื่องมือหรือแบบติดตำม กำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
เครื่องมือที่ก ำหนด รวมถึงกำรกลั่นกรองเพ่ือตรวจสอบข้อมูลของผู้ประเมินผลยังมีควำมหลำกหลำยและมิติ  
ที่แตกต่ำงกัน ท ำให้ผลกำรประเมินอำจมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง ตลอดจนควำมตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือผู้รับผิดชอบควรได้รับกำรชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรรำยงำนผลและกำรน ำเสนอข้อมูลที่สะท้อนกำรด ำเนินงำนจริงของเขตพ้ืนที่
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กำรศึกษำ ดังนั้น รูปแบบหรือวิธีกำรติดตำมประเมินผลควรสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่ได้จริง  
ซึ่งอำจมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring 
and Evaluation System: e-MES) และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ควบคู่กันไป  

 ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมเป้ำหมำยหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ควรด ำเนินกำรดังนี้ 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1) จัดระบบกำรท ำงำนให้สอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยทุกกลุ่มงำน 

ควรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรและส่งต่อข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลให้ทุกฝ่ำยน ำไป
ประกอบกำรท ำงำนที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) สนับสนุนกำรศึกษำและวิจัยกำรด ำเนินงำนที่แสดงถึงผลส ำเร็จ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และ
แนวทำงกำรพัฒนำ/ต่อยอด เพ่ือให้ได้รูปแบบ/วิธีกำรใหม่ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท เพ่ือให้
เกิดกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

3) สร้ำงเครือข่ำยกำรติดตำมและประเมินผลในระดับสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ให้เข้มแข็ง ครอบคลุมภำระงำน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสะท้อน และเสนอแนะ
แนวคิด วิธีกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1) จัดกลุ่มประเด็นกำรประเมินให้ชัดเจนไม่ซ้ ำซ้อน 
2) จัดท ำเครื่องมือหรือแบบติดตำมท่ีสำมำรถจ ำแนกได้ มีควำมเท่ียงตรง น่ำเชื่อถือ 
3) ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง เพ่ือให้ 

มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถน ำเสนอและสื่อสำรกระบวนกำรท ำงำนได้ชัดเจนสะท้อนกำรปฏิบัติจริง  
ได้มำกยิ่งขึ้น 

4) สะท้อนผลกำรติดตำมประเมินผลและข้อเสนอแนะให้กับหน่วยรับกำรประเมิน เพ่ือน ำไปใช้  
ในกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนได้จริง 

5) พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้มีข้อมูล
ประกอบกำรปรับปรุงพัฒนำทันต่อกำรแก้ไขและให้บรรลุตำมเป้ำหมำย รวมทั้งมีคณะท ำงำนที่สำมำรถ
เสนอแนะให้กำรช่วยเหลือได้เป็นอย่ำงดี 
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1. หนังสือแจ้งผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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3. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองวิเครำะห์และประมวลผล กำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
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90 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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