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มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 25 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ จานวน 9 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 – 2579
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 จัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็นการพิจารณาที่ 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ จานวน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป จานวน 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จานวน 1 ประเด็น ดังนี้
: การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ ครบถ้วนอย่างต่อเนื่องมี
1. การจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่ระบุแนวทาง เป้าหมาย จุดเน้น  เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้อง สาระการเรียนรูท้ ้องถิ่น และแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
4
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 – 2579 นาไปใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น
 รายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสถานศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ประจาปี 2560 (ระบุหน้า ..........)
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................  บันทึก/โครงการ–กิจกรรมการ
พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ ครบถ้วนมีความสอดคล้องกับ
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่

เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษา
3
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.
สถานศึ
ก
ษาน
ากรอบหลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
ท้
อ
งถิ
่
น
ไปใช้
เ
ป็
น
แนวทาง
สถานศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในการพั
ฒ
นาหลั
ก
สู
ต
รสถานศึ
ก
ษา
พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ ครบถ้วนมีความสอดคล้องกับ
การดาเนินงาน .........................................................................................

เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นแต่ไม่สอดคล้องแผนการศึกษา
 เอกสารประกอบประเด็ น การ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
2
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
พิจารณา
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
สถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................  คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ ครบถ้วนมีความสอดคล้องกับ
คณะทางาน/ประกาศ
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ระดับ
คุณภาพ

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น แต่ไม่สอดคล้องแผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2560 – 2579 และไม่มีการนาไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
3. การติดตามการนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สถานศึกษานาไปใช้ และ
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุม
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 แผนพัฒนาการศึกษา
(ระบุหน้า ..........)
 แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
(ระบุหน้า ..........)
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. ...........................................
2. ..........................................
ฯลฯ

หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ
ความต้องการของสถานศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตร
 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
4
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นความต้องการของสถานศึกษาและทัน ระดับท้องถิ่นความต้องการของสถานศึกษาและทันกับการเปลี่ยนแปลง
และประเมินผลการพัฒนาและการ
กับการเปลีย่ นแปลง
(อธิบายจาแนกตามประเภทหลักสูตร)
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและ
การดาเนินงาน .........................................................................................  บันทึก/โครงการ-กิจกรรม การนา
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ


3

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
4. มีการนาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาวิจัยไปส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
5. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นความต้องการของสถานศึกษาและทัน
กับการเปลีย่ นแปลง
2. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
4. มีการนาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาวิจัยไปส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ปัญหา อุปสรรค .......................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................
2. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ผลการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาวิจัยไป
ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
 รายงานการศึกษา งานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
 รายงานผลการใช้หลักสูตร
เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 (ระบุหน้า ..........)
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรมการ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดทาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา


ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ
ความต้องการของสถานศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
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ระดับ
คุณภาพ

2

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
การพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
4. มีการนาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิจัยไปส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นความต้องการของสถานศึกษาและทัน
การดาเนินงาน .........................................................................................
โปรดระบุ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
กับการเปลีย่ นแปลง
1. ...........................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
2. ..........................................
2. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ฯลฯ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา


1

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทาและการใช้
5. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงาน .........................................................................................
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นความต้องการของสถานศึกษาและทัน
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
กับการเปลีย่ นแปลง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในระดับสถานศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยน

และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น เรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
4
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นสาคัญทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนิเทศภายในที่เป็น
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ระบบ และต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
3. ส่งเสริม สนับสนุน ครูให้จัด กระบวนการเรีย นรู้ที่เน้ น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
การปฏิบัติจริ ง เชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้
2. การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนิเทศภายใน
สภาพแวดล้อมใกล้ตัวปัญหาของชุม ชน สังคมหรือ
การดาเนินงาน .........................................................................................
ประเทศชาติ นักเรียนสามารถสร้างองค์ค วามรู้ได้ด้วย
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ตัวเอง มีทักษะการคิด
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. การส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของ

เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง
3
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนิเทศภายในที่เป็น
การดาเนินงาน .........................................................................................
ระบบ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกระบวนการเรีย นรู้ที่เน้ น
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
การปฏิบัติจริ ง เชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 ประกาศ/คาสั่ง/ทะเบียน
เครือข่ายการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. ...........................................
2. ..........................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สั งคมหรือ
ประเทศชาติ นัก เรียนสามารถสร้างองค์ค วามรู้ได้ด้วย
ตัวเอง มีทักษะการคิด

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
หมายเหตุ :
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้แก่ กลุ่มพิการเรียนรวม กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนิเทศภายใน
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริง เชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคมหรือ
ประเทศชาติ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง มีทักษะการคิด


1

1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนิเทศภายใน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนา 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ

สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ  บันทึก/โครงการ -กิจกรรม
4
สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่าง
การจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน
การส่งเสริมสถานศึกษามีการผลิต
ของผู้เรียน
การดาเนินงาน ......................................................................................... จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ
ผลการดาเนินงาน .................................................................................... อุปกรณ์ ที่หลากหลาย
2. จัดให้มีเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................  บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...................................................................... การส่งเสริมการพัฒนาครู เพื่อผลิต
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู เพือ่ ให้ครูสามารถผลิต และใช้สื่อ
2. จัดให้มีเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
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ระดับ
คุณภาพ


3

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
4. สนับสนุนครูให้มีการวิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูและสถานศึกษา
ทางการศึกษา และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
การจัดการเรียนรู้
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนา 3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู เพื่อให้ครูสามารถผลิต และใช้สื่อ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การดาเนินงาน .........................................................................................
สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่าง
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
ของผู้เรียน
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
2. จัดให้มีเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................
การศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา
4. สนับสนุนครูให้มีการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู เพือ่ ให้ครูสามารถผลิต และใช้สื่อ
ศึกษา และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
และใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อการศึกษา
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การสนับสนุนครูให้มีการวิจัย พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การนาผลการวิจยั ไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
 ตัวอย่างงานวิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา (ปก/สารบัญ/บทคัดย่อ/
เนื้อหาสาระ) อย่างน้อย 1 ชิ้น
 เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 ประกาศ/คาสั่ง/ทะเบียนเครือข่าย
ที่ให้บริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนา
 เอกสารหลักฐานอื่นที่

สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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1

สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่าง
ของผู้เรียน
2. จัดให้มีเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ให้กับครูและสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนา
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่าง
ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ

เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .......................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ประเด็นการพิจารณา 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมและจัดทาข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ 1. ส่งเสริมและจัดทาข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนาผลมา
นาผลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียนเพื่อ ใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพ

4
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนในทุกด้าน
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการวัด
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
และประเมินผลโดยเน้นตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทาหรือจัดหาและพัฒนาเครื่องมือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง


3

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการดาเนินงานเรื่อง
การวัดผล ประเมินผล และการนา
ผลมาใช้
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เอกสารประกอบประเด็นการ
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ครูดาเนินการวัดผลประเมินผล
พิจารณา
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการวัดและ
การเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
 บันทึก/โครงการ -กิจกรรม การ
ประเมินผลโดยเน้นตามสภาพจริง
การดาเนินงาน ......................................................................................... ส่งเสริมและจัดทาข้อมูลการวัดและ
ผลการดาเนินงาน ..................................................................................... ประเมินผลการเรียนรู้
1. ส่งเสริมและจัดทาข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
นาผลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียนเพื่อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม การ
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการวัด
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทาหรือจัดหาและพัฒนาเครื่องมือวัดและ นาผลการวัดและประเมินผลมาใช้
และประเมินผลโดยเน้นตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผล
ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไข
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทาหรือจัดหาและพัฒนาเครื่องมือ
การดาเนินงาน ......................................................................................... ปัญหาการเรียน
วัดและประเมินผล
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ครูดาเนินการวัดผลประเมินผล
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม การ
ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เทคนิค วิธีการวัดและประเมินผล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 5 ส่งเสริม สนับสนุน การวัดผล ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. ส่งเสริมและจัดทาข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ครูดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการ
นาผลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียนเพื่อ สอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง

2
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัด
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
และประเมินผลโดยเน้นตามสภาพจริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทาหรือจัดหาและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผล
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ครูดาเนินการวัดผลประเมินผล
การเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
1. ส่งเสริมและจัดทาข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
นาผลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียนเพื่อ

1
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในทุกด้าน
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัด
และประเมินผลโดยเน้นตามสภาพจริง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทาหรือจัดหาและพัฒนาเครื่องมือ
วัด และประเมินผล

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมการจัดทาหรือจัดหา
และพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. ...........................................
2. ..........................................
ฯลฯ
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4. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ครูดาเนินการวัดผลประเมินผล
การเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 1. การจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
2. จัดทาแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

4
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ดาเนินงานประกันคุณภาพ
2. การจัดทาแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
(อธิบายจาแนกในแต่ละระดับ)
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบ
การดาเนินงาน .........................................................................................
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
5. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการสังเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เอกสารประกอบประเด็นการ
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
6. นาผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
การศึกษาและจัดทาเอกสารเผยแพร่
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนาผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
1. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.......................................................................
2. จัดทาแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

3
การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พิจารณา
 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
 แผนการดาเนินการเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย
 แผนการดาเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 ช่องทางการเผยแพร่
โปรดระบุ......................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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5. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

5. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
6. นาผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
การศึกษาและจัดทาเอกสารเผยแพร่
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
1. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2. จัดทาแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

2
การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
6. นาผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ดาเนินงานประกันคุณภาพ จัดทาเอกสารเผยแพร่
การดาเนินงาน .........................................................................................
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
อย่างต่อเนื่อง และนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
คุณภาพภายในสถานศึกษา
5. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ : กรอบการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะใช้แนวทางจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพ
2. จัดทาแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1
การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

 สรุปรายงานการวางแผน
พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .........................................
2. ..........................................
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 7 จัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการวิจัย
1. การส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีการวิจัยใน

ในการปฏิบัติงาน และการนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง การปฏิบัติงาน และการนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานวิชาการ
4
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการวิจยั ในการปฏิบัติงาน และนา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.....................................................................
4. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนา
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. การส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการวิจัยในการปฏิบัติงาน และนาผล
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การวิจัยมาใช้พัฒนางานวิชาการ
การศึกษา และเผยแพร่ผลการวิจยั
การดาเนินงาน .........................................................................................
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการวิจัย
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................

ในการปฏิบัติงาน และการนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนางาน
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
3
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการวิจยั ในการปฏิบัติงาน และนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนางาน
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการวิจยั
3. การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการวิจัย
4. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงาน ....................................................................................
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................
การศึกษา และเผยแพร่ผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา......................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการนา
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ตัวอย่างงานวิจัยระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อย 1
เรื่อง
 ตัวอย่างงานวิจัยระดับสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 เรื่อง


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมบุคลากรใน สพท.
มีการวิจัยในการปฏิบัติงาน
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ระดับ
คุณภาพ

2

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการวิจัย
ในการปฏิบัติงาน และการนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนางาน
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการวิจยั ในการปฏิบัติงาน และนา
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนางาน
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 7 จัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการวิจัย 4. การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนา

ในการปฏิบัติงาน และการนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนางาน
ผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาและการ
1
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการวิจยั ในการปฏิบัติงาน และนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และเผยแพร่
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนางาน
ผลการวิจัย
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมสถานศึกษามีการวิจัยมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 บันทึก/โครงการ -กิจกรรม
การนาผลการวิจยั ของบุคลากร
ใน สพท. และสถานศึกษามาใช้
ในการพัฒนางาน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
จากผลการวิจัย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

36

 ช่องทางการเผยแพร่
โปรดระบุ...................................
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ
หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา 1. การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ

ผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคน ผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นกั เรียนทุกคนมี
 รายงานผลการดาเนินงาน
4
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ด้านการจัดกิจรรมพัฒนาผูเ้ รียน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
1.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
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ระดับ
คุณภาพ


3

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
3. ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ต่อเนื่อง
1.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รบั การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ผู้เรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. การส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
3. ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ผู้เรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 รายงานผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา 3. การประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรม

ผู้เรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคน พัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการดูแลช่วยเหลือ
3.1 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กบั นักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
3.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดาเนินงาน .........................................................................................
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ผู้เรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ

ผู้เรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการดูแลช่วยเหลือ
4.1 สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
การดาเนินงาน .........................................................................................
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กบั นักเรียน
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
3. ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
4.2 สรุปรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

 บันทึก/ข้อตกลง การ
ประสานความร่วมมือผูป้ กครอง
ภาครัฐ และเอกชน ในการ
ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
พิจารณา โปรดระบุ
1. ......................................
2. ......................................
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้
1. การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และเครือข่ายวิชาการอย่าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายวิชาการ
 รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
4
ต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่าย
ผลการดาเนินงาน ..................................................................................... วิชาการ
2. ประสานงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิ ชาการ
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้
อ
เสนอแนะเพื
อ
่
การพั
ฒ
นา........................................................................
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปญ
ั ญา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท้องถิ่นและเครือข่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. การประสานงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่าง  เอกสารประกอบประเด็นการ
4. สรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เครือข่าย
พิจารณา
เครือข่ายวิชาการ และนาผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเครือข่าย
การดาเนินงาน .........................................................................................
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
และแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน ..................................................................................... การส่งเสริม สนับสนุนให้
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยใช้
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และเครือข่ายวิชาการอย่าง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3
ต่อเนื่อง
3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ประสานงาน และจัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นวิชาการ เครือข่ายวิชาการ
 ประกาศ/คาสั่ง/ทะเบียน
ระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
เครือข่ายวิชาการ
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
และเครือข่ายวิชาการ
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................  บันทึก/โครงการ-กิจกรรม
4. สรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ การประสานงาน และจัดให้มี
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ
เครือข่ายวิชาการ และนาผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
ระหว่างเครือข่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้
4. การสรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่าย
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และเครือข่ายวิชาการ
วิชาการ และนาผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้
การนาผลไปใช้ในการวางแผน
2
2. ประสานงาน และจัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นวิชาการ
การดาเนินงาน .........................................................................................
พัฒนาเครือข่ายและแห่งเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ระหว่างเครือข่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้
อ
เสนอแนะเพื
อ
่
การพั
ฒ
นา........................................................................
และเครือข่ายวิชาการ
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
4. สรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
เครือข่ายวิชาการ และนาผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเครือข่าย
โปรดระบุ
และแหล่งเรียนรู้
1. .........................................
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้
2. ..........................................
ฯลฯ

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และเครือข่ายวิชาการ
1
2. ประสานงาน และจัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นวิชาการ
ระหว่างเครือข่าย
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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และเครือข่ายวิชาการ
หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทา
1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทาแผนปฏิบัติการที่
 แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปญหา ความต้องการในการบริหาร และ
4
ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนา
การจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา และมีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตาม
การดาเนินงาน .........................................................................................
วัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา
3
ความต้องการในการบริหาร และการจัดการศึกษาพัฒนา
2. การใช้แผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่กาหนด
คุณภาพการศึกษาและมีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตาม
การดาเนินงาน .........................................................................................
วัตถุประสงค์

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
 รายงานผลการใช้งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2561 (ใช้ผลจาก
ระบบ GFMIS ของ สคส. ส่วนกลาง)




เอกสารประกอบประเด็นการ
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ระดับ
คุณภาพ

2


1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
มีการวางแผนการใช้งบประมาณ จัดทาแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการ
บริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์
มีการวางแผนการใช้งบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
การพัฒนา
ผลการดาเนินงาน ..................................................................................... พิจารณา
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................  แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ ปัจจุบัน)
 แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
 คาสั่งคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
ในการจัดทาแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. ...........................................
2. ..........................................
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดระบบการบริหาร การเงิน บัญชี และพัสดุ
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1. มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชี และพัสดุ
 อย่างชัดเจน
4
2. มีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
นามาใช้ในการบริหารงานทาให้งาน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชี และพัสดุ
 อย่างชัดเจน
3
2. มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน ทาให้
งานมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชีและพัสดุ
 2. มีการนานวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน ทาให้
2
งานมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

1

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
1. การจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
(อธิบายจาแนกรายด้าน)
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน
งบประมาณ ทาให้งานมีความถูกต้อง เป็นปจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. การนานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานงบประมาณทาให้
งานมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ทะเบียนควบคุมพัสดุ ณ ปัจจุบัน
 ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม หรือ
รูปแบบ ที่แสดงว่าสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาได้นามาใช้ในการ
บริหารงาน (ย้อนหลังได้ 1-2 ปี)


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 คาสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้
ชัดเจนตามบทบาทหน้าที่ อานาจ
และความรับผิดชอบด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ จากผูม้ ี
อานาจ เช่น คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ควบคุมกุญแจตู้นิรภัย เป็นต้น
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. ...........................................
2. ..........................................
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การควบคุมการใช้งบประมาณ อย่างเป็นระบบ
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน
 มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
4
วัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ
2. มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปฏิทินที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการ
กิจกรรม และมีรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
จากระบบ GFMIS
3. มีรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผลการใช้งบประมาณ
4. มีผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
5. มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน


3

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
1. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบนั โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการ
บริหารงบประมาณ
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

2. การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การดาเนินงาน ตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปฏิทินที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และมีรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
1. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน
มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
วัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ
2. มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การดาเนินงานตาม

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการใช้งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. (ใช้ผลจากระบบ
GFMIS ของ สคส. ส่วนกลาง)
 ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ
ส่วนของงบลงทุน ปีงบประมาณ
2561
 ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม หรือ
รูปแบบ ที่แสดงว่าสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้นามาใช้ใน
การบริหารงาน (ย้อนหลังได้ 1-2 ปี)
 เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 คาสั่งคณะกรรมการติดตาม
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปฏิทินที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ 3. การรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายเป็น
กิจกรรม และมีรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ปัจจุบนั และมีการเผยแพร่ผลการใช้งบประมาณ
จากระบบ GFMIS
การดาเนินงาน .........................................................................................
3. มีรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผลการใช้งบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
4. มีผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี 2561
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ (เช่น ที่เกี่ยวกับ
การเผยแพร่การใช้งบประมาณ)
1. ...........................................
2. ..........................................
ฯลฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การควบคุมการใช้งบประมาณ อย่างเป็นระบบ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน
4. การมีผลการเบิกจ่ายได้ตามเปาหมายที่กาหนด
 มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม การดาเนินงาน .........................................................................................
2
วัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
2. มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การดาเนินงานตาม
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปฏิทินที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
กิจกรรม และมีรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
จากระบบ GFMIS
5. การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
3. มีรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
การดาเนินงาน .........................................................................................
เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผลการใช้งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

46


1

1. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ ชัดเจน
มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการบริหารงบประมาณ
2. มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปฏิทินที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ
กิจกรรม และมีรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
จากระบบ GFMIS
3. มีรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การตรวจสอบภายใน อย่างเป็นระบบ
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1. มีการประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชีและ
 พัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด และ
4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ

ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
1. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ
ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างระบบ
การดาเนินงาน .........................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แบบ ปย.1, 2, 3
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

2. มีการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ครอบคลุมภารกิจความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและ
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
3. มีการดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
4. มีการสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้ง
หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เป็นไปตามระบบที่กาหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีการสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. มีการประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชีและ
 พัสดุของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด และ
3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. มีการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ครอบคลุมภารกิจ ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและ
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
3. มีการดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2. การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาป ครอบคลุมภารกิจ ความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจ และครอบคลมุประเด็นการตรวจสอบ ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. การดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาป
ได้ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
4. การสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระบบที่กาหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 รายงานผลการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การตรวจสอบภายใน อย่างเป็นระบบ
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4. มีการสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้ง
หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เป็นไปตามระบบที่กาหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. มีการประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชีและ
 พัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด และ
2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. มีการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ครอบคลุมภารกิจความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและ
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
3. มีการดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
1. มีการประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชีและ
 พัสดุของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด และ
1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. มีการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ครอบคลุมภารกิจ ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจและ
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
5. การสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาป รายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาทีกาหนด
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย ปัญหา และความต้องการ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของเขตพื้นที่
1. ข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษา (การเพิ่มลด
 การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
อัตรากาลังครู บุคลากรทางการศึกษา และอัตราการเกษียณ)
4
หลักเกณฑ์และความต้องการถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ...................
ปัจจุบัน
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด จานวน ............คน
2. วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวน
ข้าราชการ จานวน ............คน
ประชากรวัยเรียนเพื่อวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากร
พนักงานราชการ จานวน............คน
ทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และจัดตาม
ลูกจ้างประจา จานวน ............คน
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน ............คน
3. จัดทาและดาเนินการตามแผนอัตรากาลังทีส่ อดคล้อง
1.2 สถานศึกษา ทั้งหมด จานวน ............คน
กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
ข้าราชการ จานวน ............คน
4. สรุปและรายงานผลตามแผนอัตรากาลังและนาผล
พนักงานราชการ จานวน............คน
ไปวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา จานวน ............คน
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน ............คน
2. การวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของเขตพื้นที่
เพื่อแก้ปัญหาและความต้องการ ตามความจาเป็นของสถานศึกษา โดยมีการ
 การศึกษาทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
3
วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวนประชากรวัยเรียน
หลักเกณฑ์และความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน
การดาเนินงาน .........................................................................................
2. วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวน
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ประชากรวัยเรียนเพื่อวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากร

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการบริหาร
อัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 ข้อมูลสารสนเทศด้าน
อัตรากาลังของสถานศึกษา
 แผนอัตรากาลัง.......ปี
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทางาน/ประกาศ
 ข้อมูลสารสนเทศด้าน
อัตรากาลังของสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และจัดตาม
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
3. จัดทาและดาเนินการตามแผนอัตรากาลังทีส่ อดคล้อง
กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
4. สรุปและรายงานผลตามแผนอัตรากาลังและนาผล
ไปวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. การสรุปและรายงานผลตามแผนอัตรากาลังและนาผลไปวางแผนอัตรากาลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย ปัญหา และความต้องการ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของเขตพื้นที่
 การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
2
หลักเกณฑ์และความต้องการ ถูกต้อง
2. วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวน
ประชากรวัยเรียนเพื่อวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และจัดตาม
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
3. จัดทาและดาเนินการตามแผนอัตรากาลังทีส่ อดคล้อง
กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
4. สรุปและรายงานผลตามแผนอัตรากาลัง
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของเขตพื้นที่

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พิจารณา โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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1

การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และความต้องการ ถูกต้อง
2. วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวน
ประชากรวัยเรียนเพื่อวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และจัดตาม
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
3. จัดทาและดาเนินการตามแผนอัตรากาลังทีส่ อดคล้อง
กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. จัดทาแผนหรือแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ
1. การจัดทาแผนหรือแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การ
 แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและ
ออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่
4
บุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
2. มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจาก
การดาเนินงาน .........................................................................................
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับปัญหา
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
และทันต่อความต้องการ โดยมีการดาเนินการอย่าง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานการบริหารงาน
บุคคลประจาปีงบประมาณ
2561
 รายงานผลการสรรหา
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. สรุปและรายงานผลการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน
การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
นาผลไปใช้ในการพัฒนางาน


3

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการ โดยมีการดาเนินการอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
การดาเนินงาน .........................................................................................
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน
การออกจากราชการของครู

เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1. จัดทาแผนหรือแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ
และคณะทางาน/ประกาศ
แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและ
และบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
2. มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจาก
เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับปัญหา
3. การสรุปและรายงานผลการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการ พิจารณา โปรดระบุ
และทันต่อความต้องการ โดยมีการดาเนินการอย่าง
1. .....................................
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน (ตามภารกิจ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. .....................................
และบทบาทหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3. สรุปและรายงานผลการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย
ฯลฯ
การดาเนินงาน .........................................................................................
โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทาง
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
การศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา



เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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2


1

1. จัดทาแผนหรือแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับปัญหา
และทันต่อความต้องการ โดยมีการดาเนินการอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับปัญหา
และทันต่อความต้องการ โดยมีการดาเนินการอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี 1. การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มคี วามรู้ ความสามารถ  เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า
 บันทึก/โครงการ/กิจกรรม
4
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
การดาเนินงาน .........................................................................................
การพัฒนาครูและบุคลากรทาง
ความสามารถตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
การศึกษา ของปีงบประมาณ
ทั่วถึงและต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
พ.ศ. 2561
3. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 รายงานผลการพัฒนาครู
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตรง
และบุคลากรทางการศึกษา
4. มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
 เอกสารข้อมูล ทะเบียนรายชือ่
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาครูและ
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
บุคลากรทางการศึกษา และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ระหว่าง
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2561
3. การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 เอกสารประกอบประเด็นการ
การดาเนินงาน .........................................................................................
 ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า
พิจารณา
3
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
 บันทึกการประชุมการวางแผน
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ความสามารถตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
ทั่วถึงและต่อเนื่อง
 ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล
3. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากร 4. การยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม่ เป้าหมาย
(ID Plan) (อย่างน้อย 1-3 คน)
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พัฒนา
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
การดาเนินงาน .........................................................................................
 แผนปฏิบัติการประจาปี
4. มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
(ระบุหน้า ..........)
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาครูและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
บุคลากรทางการศึกษา และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
คาอธิบายระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี 5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
 ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า
และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
พ.ศ. 2560
2
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
การดาเนินงาน .........................................................................................
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
ทั่วถึง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
1. .....................................
3. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
2. .....................................
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
ฯลฯ
4. มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
 ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า
1
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2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
3. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
4. มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
การพัฒนา
1. มีการวางแผนการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม
1. การวางแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
 เอกสารทีต
่ ้องนาส่งในระบบ
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงวางแผนการดาเนินงานวินัย วิชาชีพ รวมถึงวางแผนการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
 รายงานผลการดาเนินงานการ
4
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินคดีของรัฐ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
2. มีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การดาเนินงาน .........................................................................................
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้กระทาผิดวินัยลดลง
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่มีผู้กระทาผิดวินัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
3. มีการจัดระบบในการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และการดาเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
2. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่  เอกสารประกอบประเด็นการ
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการเสริมสร้างวินัย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม่ เป้าหมาย ส่งผลให้มีผู้กระทาผิดวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงสรุปและ ลดลงในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่มีผู้กระทาผิดวินัย
รายงานผล การดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
การดาเนินงาน .........................................................................................
ดาเนินคดีของรัฐและนาผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
1. มีการวางแผนการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงวางแผนการดาเนินงานวินัย
3
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดระบบในการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดี
2. มีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
การดาเนินงาน .........................................................................................
กลุ่มเป้าหมายส่งผลให้มีผู้กระทาผิดวินัยลดลงในรอบปีที่
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
ผ่านมาหรือไม่มีผู้กระทาผิดวินัย
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
3. มีการจัดระบบในการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
และการดาเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงสรุป
และรายงานผล การดาเนินงานวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
การดาเนินคดีของรัฐและนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
การพัฒนา
1. มีการวางแผนการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม 4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงวางแผนการดาเนินงาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงสรุปและรายงานผล การดาเนินงานวินัย
2
วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐและนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พิจารณา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทางาน/ประกาศ
 บันทึก/โครงการ/กิจกรรม
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ระบุหน้า ..........)
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
พ.ศ. 2560 (ระบุหน้า ..........)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
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2. มีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
การดาเนินงาน .........................................................................................
1. .....................................
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม่ เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน .....................................................................................
2. .....................................
3. มีการจัดระบบในการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................
ฯลฯ
และการดาเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงสรุป
และรายงานผล การดาเนินงานวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และการดาเนินคดีของรัฐและนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
1. มีการวางแผนการเสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงวางแผนการดาเนินงาน
1
วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
2. มีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม่ เป้าหมาย
3. มีการจัดระบบในการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และการดาเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
หมายเหตุ :
- การจัดระบบในการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ หมายถึง การดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย และการจัดทาระบบการให้บริการ คือ
การกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน การจัดทาระบบการตอบสนองหรือรายงานผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ
- การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

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

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 โครงการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 รายงานผลการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง
พัฒนา


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 คาสั่ง / ประกาศ
 ช่องทางการเผยแพร่
โปรดระบุ.............................
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ปรับปรุง พัฒนา
คาอธิบายระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ 5. การปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
การดาเนินงาน ...................................................................................................
2
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็น
ผลการดาเนินงาน ..............................................................................................
ระบบ
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้าง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการบริหาร
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
4. มีการนานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้
1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ
 ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
1
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการบริหาร

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
หมายเหตุ
- การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการส่งเสริม สนับสนุนจัดทาสามะโนประชากร
1. การส่งเสริม สนับสนุนจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทาง
 วัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการ การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบนั
4
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
ทั่วถึงเขตบริการและครอบคลุมประชากรวัยเรียนตามสามะโนประชากรวัยเรียน
ทั่วถึงเขตบริการ และครอบคลุมประชากรวัยเรียนตาม
การดาเนินงาน ......................................................................................................
สามะโนประชากรวัยเรียนและรับนักเรียนนอกเขต
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
บริการ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดาเนินการรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
นักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั กิ ารรับนักเรียน
2. การดาเนินการสาหรับการรับนักเรียนนอกเขตบริการของเขตพื้นที่การศึกษา
3. มีการประสาน และเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
4. รายงานข้อมูลสารสนเทศสามะโนนักเรียน และการรับ ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
นักเรียน และนาข้อมูลไปใช้ในการจัดทาแผนการรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนการรับนักเรียน
 รายงานผลการรับนักเรียน
ปีการศึกษา พ.ศ. 2561


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 คาสั่ง / ประกาศ
 ข้อมูลสารสนเทศในการรับ
นักเรียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลประชากรตาม ทร.14
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ระดับ
คุณภาพ


3

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พัฒนา
นักเรียน
3. การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามแนว
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
ปฏิบัติการรับนักเรียน
1. มีการส่งเสริม สนับสนุนจัดทาสามะโนประชากร
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
วัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการ
โปรดระบุ
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน
1. .....................................
ปั
ญ
หา
อุ
ป
สรรค
....................................................................................................
ทั่วถึงเขตบริการ และครอบคลุมประชากรวัยเรียนตาม
2. .....................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
สามะโนประชากรวัยเรียน
ฯลฯ
4. การประสานและเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิน่ และหน่วยงานที่
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดาเนินการรับ
เกี่ยวข้อง
นักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั กิ ารรับนักเรียน
การดาเนินงาน ......................................................................................................
3. มีการประสาน และเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับ
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
4. รายงานข้อมูลสารสนเทศสามะโนนักเรียน และการรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
นักเรียน
คาอธิบายระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการส่งเสริม สนับสนุนจัดทาสามะโนประชากร
5. การนาข้อมูลสารสนเทศสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน ไปใช้ในการจัดทา
 วัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการ แผนการรับนักเรียน
2
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ทั่วถึงเขตบริการ และครอบคลุมประชากรวัยเรียนตาม
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
สามะโนประชากรวัยเรียน
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดาเนินการรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
นักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั กิ ารรับนักเรียน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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1

3. มีการประสาน และเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. มีการส่งเสริม สนับสนุนจัดทาสามะโนประชากร
วัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการ
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
ทั่วถึงเขตบริการและครอบคลุมประชากรวัยเรียนตาม
สามะโนประชากรวัยเรียน
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดาเนินการรับ
นักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั กิ ารรับนักเรียน

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการมอบหมายภารกิจผูร้ ับผิดชอบ ในการดูแล
1. การมอบหมายภารกิจ ผู้รับผิดชอบ ในการดูแลอาคารสถานที่ ระบบ


เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง


เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
4
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. มีแผนผังอาคารสถานที่ มีการวางแผน พัฒนา และ
บารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. มีการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บารุงรักษา
อาคารให้มสี ภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการรักษาความปลอดภัย ทันสมัย
พร้อมใช้ อย่างสม่าเสมอ ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการดาเนินการ พร้อมทั้งนาผลการประเมินไปพัฒนา
แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อาคาร สถานที่ มีสภาพสะอาด
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสานึก สุขนิสัยที่ดี
ในการใช้อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

 มาตรการการวางแผน พัฒนา
และบารุงรักษา อาคาร สถานที่ ระบบ
สาธารณู ป โภคและสภาพแวดล้ อ ม
ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บารุงรักษาอาคารให้มีสภาพสะอาด
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย ทันสมัย
 สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรการ
พร้อมใช้ ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
การวางแผน พัฒนา และบารุงรักษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
แ ล ะ ส ภ า พแ วด ล้ อม ใ ห้ ส ะ อา ด
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
เป็ น ระเบี ย บ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะของ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
3. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดาเนินการ พร้อมทั้ง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นาผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้อาคาร สถานที่ มีสภาพสะอาด
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
 เอกสารประกอบประเด็นการ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
พิจารณา
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
 คาสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาความ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... ปลอดภัยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

65

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการมอบหมายภารกิจผูร้ ับผิดชอบ ในการดูแล
4. การจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสานึก สุขนิสัยที่ดีในการใช้อาคารสถานที่ ระบบ
 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในสานักงาน
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
3
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สถานศึกษา
2. มีแผนผังอาคารสถานที่ มีการวางแผน พัฒนา และ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
บารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และ
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
สภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
3. มีการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บารุงรักษา
อาคารให้มสี ภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย ทันสมัย
พร้อมใช้ อย่างสม่าเสมอ ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน
ผลการดาเนินการ พร้อมทั้งนาผลการประเมินไปพัฒนา
แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อาคารสถานที่ มีสภาพสะอาด
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
5. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสานึก สุขนิสัยที่ดี
ในการใช้อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
1. มีการมอบหมายภารกิจผูร้ ับผิดชอบ ในการดูแล
 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในสานักงาน
2
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ภาพถ่ายกิจกรรม
 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
 แผนผังอาคารสถานที่ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ

66

2. มีแผนผังอาคารสถานที่ มีการวางแผน พัฒนา และ
บารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
3. มีการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บารุงรักษา
อาคารให้มสี ภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย ทันสมัย
พร้อมใช้
4. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการดาเนินการพร้อมทั้งนาผลการประเมินไปพัฒนา
แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อาคาร สถานที่ มีสภาพสะอาด
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
1. มีการมอบหมายภารกิจผูร้ ับผิดชอบ ในการดูแล
 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในสานักงาน
1
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. มีแผนผังอาคารสถานที่ มีการวางแผน พัฒนา และ
บารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. มีการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บารุงรักษา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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อาคาร ให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย ทันสมัย
พร้อมใช้
หมายเหตุ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุก
1. การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ
 ภารกิจ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
4
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
3. ปรับปรุง พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา....................................................................................
ระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ช่วยเหลือ ปรับปรุง การดาเนินงาน ......................................................................................................
พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และระบบการประเมิน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน แก่สถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 มาตรฐาน / คู่มือการ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและตัวชี้วดั การปฏิบัติงาน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
การปฏิบัติงานและนาผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง


3

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
3. การปรับปรุง พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

1. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุก
ภารกิจ
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับปรุง พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
4. การส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐาน
ระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ช่วยเหลือ ปรับปรุง การปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และระบบการประเมิน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานแก่สถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา....................................................................................
การปฏิบัติงานและนาผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุก
 ภารกิจ
2
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
5. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 การจัดแผนภูมโิ ครงสร้างและ
การมอบหมายงาน
 แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระบุหน้า ..........)
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ


เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

69


1

การปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
3. ปรับปรุง พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. การนาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัตงิ าน มาใช้ในการ
4. ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ช่วยเหลือ ปรับปรุง ปรับปรุง พัฒนา
พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และระบบการประเมิน
การดาเนินงาน ......................................................................................................
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานแก่สถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
การปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
1. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุก
ภารกิจ
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุง พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ช่วยเหลือ ปรับปรุง
พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และระบบการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานแก่สถานศึกษา

หมายเหตุ :
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
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ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายใน ที่
1. การวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปญหา
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจ
การดาเนินงานตามภารกิจ
4
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางลาดับความสาคัญ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ของความเสี่ยง และวางแผนปรับปรุงตามแนวทาง
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
การควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
3. มีการดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ที่กาหนดอย่างชัดเจน
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางลาดับความสาคัญของความเสี่ยง และ
4. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
วางแผนปรับปรุงตามแนวทางการควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงิน
อย่างต่อเนื่อง
แผ่นดิน
5. มีการรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทันตาม
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ระยะเวลาที่กาหนดและนาผลมาใช้ในการวางแผน
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
3. การดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธกี ารที่กาหนด
1. มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่
การดาเนินงาน ......................................................................................................
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจ
3
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางลาดับความสาคัญ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ของความเสี่ยง และวางแผนปรับปรุงตามแนวทาง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
การควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. มีการดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการ 4. การดาเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ที่กาหนดอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
4. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
5. มีการรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทันตาม

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานการควบคุมภายในต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 คาสั่ง / ประกาศ
 แผนหรือเอกสารการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
 เอกสารการวิเคราะห์
ความเสีย่ ง
 แบบ ปย.1, 2, 3
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ระยะเวลาที่กาหนดและนาผลมาใช้ในการวางแผน
การควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่
5. การรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจ
การตรวจเงินแผ่นดิน (ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ)
2
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางลาดับความสาคัญ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ของความเสี่ยง และวางแผนปรับปรุงตามแนวทาง
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
การควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
3. มีการดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ที่กาหนด
6. การนาผลการรายงานจากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มาใช้
4. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ในการวางแผนการควบคุมภายใน
5. มีการรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทันตาม
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ระยะเวลาที่กาหนดและนาผลมาใช้ในการวางแผน
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
การควบคุมภายใน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
1. มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจ
1
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยง และวางแผนปรับปรุงตามแนวทาง
การควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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3. มีการดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่กาหนด
4. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
5. มีการรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หมายเหตุ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน
1. การวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ การจัด
 การประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครู
สวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4
และบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ เข้าใจ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
2. มีการรับฟังความคิดเห็นการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ของบุคลากรในหน่วยงาน และกาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
3. มีการดาเนินการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ตามแนวทางและเงื่อนไขและไม่ขดั ต่อระเบียบ
2. การรับฟังความคิดเห็นการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรใน
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
หน่วยงาน และกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝายที่
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547
เกี่ยวข้อง
4. มีการสรุปผลและรายงานผลการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ
การดาเนินงาน ......................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการดาเนินงาน
การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ระดับ
คุณภาพ


3

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนาผลมาจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพเป็นขวัญกาลังใจ อย่างต่อเนื่อง
1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ เข้าใจ
2. มีการรับฟังความคิดเห็นการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน และกาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบ
ประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. มีการดาเนินการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ตามแนวทางและเงื่อนไขและไม่ขดั ต่อระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พัฒนา
ผลการดาเนินงาน ................................................................................................. การจัดสวัสดิการ และ สวัสดิภาพ
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................  คาสั่ง / ประกาศ
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
3. การดาเนินการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
และไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
โปรดระบุ
ราชการ พ.ศ. 2547
1. .....................................
การดาเนินงาน ......................................................................................................
2. .....................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ฯลฯ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
4. มีการสรุปผลและรายงานผลการจัดสวัสดิการ
4. การสรุปผลและรายงานผลการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทาง
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และนาผล
การศึกษา
มาจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเป็นขวัญกาลังใจ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
 ประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครูและ
2

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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1

บุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ เข้าใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
2. มีการรับฟังความคิดเห็นการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 5. การนาผลสรุปการรายงานผลการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากร
ของบุคลากรในหน่วยงาน และกาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบ
ทางการศึกษา มาจัดสวัสดิการสวัสดิภาพเป็นขวัญกาลังใจ
ประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงาน ......................................................................................................
3. มีการดาเนินการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ตามแนวทางและเงื่อนไขและไม่ขดั ต่อระเบียบ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547
4. มีการสรุปผลและรายงานผลการจัดสวัสดิการ
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ทราบเข้าใจ
2. มีการรับฟังความคิดเห็นการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และกาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบ ประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. มีการดาเนินการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพตาม
แนวทาง และเงื่อนไขและไม่ขดั ต่อระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547

หมายเหตุ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวิธีการดาเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีหลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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ระดับ
คุณภาพ

4


3

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
1. การวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและประสานงาน การดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
3. มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. การกาหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และประสานงาน
4. มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัตกิ ารระดมทรัพยากร การดาเนินงานกับทุกฝายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
5. มีการดาเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
หลากหลายช่องทาง
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
6. มีการสรุปผลและรายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
การศึกษา และนาผลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา
การศึกษา
3. การประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน
องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
การประชาสัมพันธ์ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพื่อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
การศึกษาและประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
4. การจัดทาแนวทางการปฏิบัติการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
การดาเนินงาน ......................................................................................................
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานผลการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา


เอกสารประกอบประเด็นการ
พิจารณา
 ทะเบียนการระดมทรัพยากร
 โครงการ / กิจกรรมการระดม
ทรัพยากร
 คาสั่ง / ประกาศ
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

4. มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัตกิ ารระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
5. มีการดาเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หลากหลายช่องทาง
6. มีการสรุปผลและรายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน
 การประชาสัมพันธ์ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
3. มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัตกิ ารระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
5. มีการดาเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หลากหลายช่องทาง
1. มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน
 การประชาสัมพันธ์ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
5. การดาเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหลากหลายช่องทาง
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
6. การสรุปผลและรายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
7. การนาผลสรุปการรายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไปใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาการศึกษา
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและประสานงาน การดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
3. มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัตกิ ารระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
1. มีการจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 1. การจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
 และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
4
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่
การดาเนินงาน ......................................................................................................
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย
2. การส่งเสริมให้คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
บรรลุเป้าหมาย
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
การดาเนินงาน ......................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) หรือ แผนนิเทศ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
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ระดับ
คุณภาพ
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
นโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการนาผลไปใช้พัฒนา
การบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน ......................................................................................................
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................
1. มีการจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการ บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติและการ
ให้บรรลุเป้าหมาย
นาผลไปใช้ในพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การดาเนินงาน ......................................................................................................
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลการดาเนินงาน .................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
การจัดการศึกษา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการนาผลไปใช้พัฒนา
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
1. มีการจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................................

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
พัฒนา
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

ฯลฯ
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ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการนาผลไปใช้พัฒนา
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
1. มีการจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ
2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4. มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาไม่ครบภารกิจ
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
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