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	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 ได้ประกำศใช้มำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
พ.ศ.	2560	เมื่อวันที่	14	ธันวำคม	2560	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ใช้เป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับ	 ดูแล	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 รวมทั้งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ได ้ใช ้เป ็นแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของส�ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

	 ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ด�ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประกอบด้วย	มำตรฐำนที่	1	กำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	มำตรฐำนที่	2	กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ	และมำตรฐำนที่	3 
สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 รวม	 3	 มำตรฐำน	 14	 ตัวบ่งชี้	 20	 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กลุ่มเป้ำหมำย	คือ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	225	เขต	โดยเก็บข้อมูลจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์	
(electronic	Monitoring	and	Evaluation	System	:	e-MES)	ผ่ำนทำงเว็บไซต์	http://std.obec.expert/

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 หวังว่ำ	 ผลจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	 พ.ศ.	 2560	 ครั้งนี้	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะน�ำผลกำรประเมินไปใช้ 
ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนต่อไป
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	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	 2560	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ประกอบด้วย	มำตรฐำนที่	1	กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	
มำตรฐำนที่	2	กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ	และมำตรฐำนที่	3	สัมฤทธิผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ	 รวม	 3	 มำตรฐำน	 14	 ตัวบ่งชี้	 56	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	 โดยปีงบประมำณ	 
พ.ศ.	 2563	 ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลประกอบด้วย	 3	 มำตรฐำน	 14	 ตัวบ่งชี้	 20	 ประเด็น 
กำรพิจำรณำ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ในกำรลดควำมซ�้ำซ้อน	 ลดภำระกำรรำยงำน	 และสำมำรถรู้ควำมโดดเด่นของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ	 
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำน	 ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	Monitoring	 and	 
Evaluation	 System:	 e-MES)	 และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองสรุปรำยงำนผลกำรติดตำม 
และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 
โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ	 เชิงคุณภำพ	พร้อมตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของข้อมูล 
ที่เขตพื้นท่ีกำรศึกษำรำยงำนตำมมำตรฐำน	 ตัวบ่งชี้	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	 และสรุปรำยงำนผล 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ�ำนวน	 225	 เขต	 กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนมีระดับคุณภำพ	 5	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับ	 1	 หมำยถึง	
ปรับปรุง	ระดับ	2	หมำยถึง	พอใช้	ระดับ	3	หมำยถึง	ดี	ระดับ	4	หมำยถึง	ดีมำก	และระดับ	5	หมำยถึง	
ดีเยี่ยม	ผลกำรด�ำเนินงำนโดยสรุป	มีดังนี้

ผลการประเมินภาพรวม 3 มาตรฐาน จ�านวน 225 เขต

บทสรุปผู้บริหำร

 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
ก 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท้ัง 225 เขต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ มำตรฐำนที่ 2 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และมำตรฐำนที่  3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ จำกเดิมมีกำรติดตำมและประเมินผลรวมทั้งหมด 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้  56 ประเด็น 
กำรพิจำรณำ ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 
14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นกำรพิจำรณำ เช่นเดียวกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรลดควำมซ้ ำซ้อน ลดภำระกำรรำยงำน และสำมำรถ 
รู้ควำมโดดเด่นของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำน ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and Evaluation System:  e-MES) และได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง 
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ พร้อมตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของ
ข้อมูลที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ และสรุปรำยงำนผล  
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 225 เขต กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนมีระดับคุณภำพ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 หมำยถึง ปรับปรุง 
ระดับ 2 หมำยถึง พอใช้ ระดับ 3 หมำยถึง ดี ระดับ 4 หมำยถึง ดีมำก และระดับ 5 หมำยถึง ดีเยี่ยม ส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป มีดังนี้ 

 
จำกแผนภำพ พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 225 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก 

จ ำนวน 152 เขต คิดเป็นร้อยละ 67.56 รองลงมำ คือ ระดับดี จ ำนวน 43 เขต คิดเป็นร้อยละ 19.11 ระดับดีเยี่ยม 
จ ำนวน 29 เขต คิดเป็นร้อยละ 12.89 ระดับพอใช้ จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตำมล ำดับ โดย 
ไม่ปรำกฏส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใด ได้ผลกำรประเมินระดับปรับปรุง  

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00% พอใช,้ 1 เขต, 0.44%

ดี, 43 เขต, 19.11%

ดีมำก, 152 เขต, 67.56%

ดีเยี่ยม, 29 เขต, 12.89%

ผลการประเมินภาพรวม (3 มาตรฐาน) จ านวน 225 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม

ดีเยี่ยม, 30 เขต, 13.33%

ดีเยี่ยม, 151 เขต, 67.11%

ง



	 จำกแผนภำพ	พบว่ำ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	225	เขต	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ
ดีมำก	 จ�ำนวน	 151	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 67.11	 รองลงมำ	 คือ	 ระดับดี	 จ�ำนวน	 43	 เขต	 คิดเป็น 
ร้อยละ	19.11	ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.33	ระดับพอใช้	จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็น
ร้อยละ	0.44	ตำมล�ำดับ	โดยไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใด	ได้ผลกำรประเมินระดับปรับปรุง	
 
 ผลการประเมิน สพป. 183 เขต ผลการประเมิน สพม. 42 เขต

	 จำกแผนภำพ	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 จ�ำนวน	 183	 เขต	 
มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก	 จ�ำนวน	 120	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 65.57	 รองลงมำ	 คือ	 ระดับดี	 
จ�ำนวน	38	เขต	คิดเป็นร้อยละ	20.77	และระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	25	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.66	ตำมล�ำดับ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	จ�ำนวน	42	เขต	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก	 
จ�ำนวน	31	เขต	คิดเป็นร้อยละ	73.82	รองลงมำ	คือ	ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	5	เขต	คิดเป็นร้อยละ	11.90	
ระดับดี	 จ�ำนวน	 5	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 11.90	 และระดับพอใช้	 จ�ำนวน	 1	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 2.38	 
ตำมล�ำดับ
	 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ	 ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 2560	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 
สรุปรำยมำตรฐำน	ดังนี้	

 
 

 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
ข 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  
หมำยเหตุ :  

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

ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 

จำกแผนภำพ พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต มีผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 121 เขต คิดเป็นร้อยละ 66.12 รองลงมำ คือ ระดับดี จ ำนวน 38 เขต คิดเป็น 
ร้อยละ 20.77 และระดับดเียี่ยม จ ำนวน 24 เขต คิดเป็นร้อยละ 13.11 ตำมล ำดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก  
จ ำนวน 31 เขต คิดเป็นร้อยละ 73.82 รองลงมำ คือ ระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.90 ระดับ
ดี จ ำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.90 และระดับพอใช้ จ ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.38 ตำมล ำดับ 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
สรุปรำยมำตรฐำน ดังนี้  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 225 เขต จ ำแนกรำยมำตรฐำน 
มำตรฐำน ระดับ 5  

(ดีเย่ียม) 
ระดับ 4  
(ดีมำก) 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2 
(พอใช้) 

ระดับ 1 
(ปรับปรุง) 

จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(เขต) 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที ่1 กำรบริหำร
จัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

13 5.77 121 53.78 85 37.78 6 2.67 0 0.00 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

28 12.44 82 36.45 86 38.22 27 12.00 0 0.00 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผล 
กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 

94 41.78 115 51.11 15 6.67 1 0.44 0 0.00 

 
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมุ่งเน้นหลักกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี   
ยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม 6 ด้ำน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส  

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

ดี, 38 เขต,  20.77%

ดีมำก, 121 เขต, 66.12%

ดีเยี่ยม, 24 เขต, 13.11%

ผลกำรประเมิน สพป. 183 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม

ปรับปรุง, 0 เขต, 0.00% พอใช้, 1 เขต, 2.38%

ด,ี 5 เขต, 11.90%

ดีมำก, 31 เขต, 73.82%

ดีเยี่ยม, 5 เขต, 11.90%

ผลกำรประเมิน สพม. 42 เขต

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม

25 13.66%

ดีมาก, 120 เขต, 65.57%

จ



สรุปผลการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต จ�าแนกรายมาตรฐาน

มาตรฐาน

ระดับ 5 
(ดีเยี่ยม)

ระดับ 4 
(ดีมาก)

ระดับ 3 
(ดี)

ระดับ 2
(พอใช้)

ระดับ 1 
(ปรับปรุง)

จ�านวน 
(เขต)

ร้อยละ จ�านวน 
(เขต)

ร้อยละ จ�านวน 
(เขต)

ร้อยละ จ�านวน 
(เขต)

ร้อยละ จ�านวน 
(เขต)

ร้อยละ

มาตรฐานที่ 1	กำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ

13 5.77 121 53.78 85 37.78 6 2.67 0 0.00

มาตรฐานที่ 2	กำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

28 12.44 82 36.45 86 38.22 27 12.00 2 0.89

มาตรฐานที่ 3	สัมฤทธิผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

94 41.78 115 51.11 15 6.67 1 0.44 0 0.00

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมุ่งเน้นหลักกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 
ยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม	 6	 ด้ำน	 ได้แก่	 หลักนิติธรรม	 หลักคุณธรรม	 หลักควำมโปร่งใส	 
หลักควำมมีส่วนร่วม	 หลักควำมรับผิดชอบ	 และหลักควำมคุ้มค่ำ	 ด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำร 
แห่งกำรเรียนรู้	 กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่เป้ำหมำย	ประกอบด้วย	3	ตัวบ่งชี้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก	
จ�ำนวน	121	เขต	คิดเป็นร้อยละ	53.78	รองลงมำ	คือ	ระดับดี	จ�ำนวน	85	เขต	คิดเป็นร้อยละ	37.78	
ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	13	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.77	และระดับพอใช้	จ�ำนวน	6	เขต	คิดเป็นร้อยละ	2.67	 
ตำมล�ำดับ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุ
ภำรกิจและเป้ำหมำยที่ก�ำหนดโดยยึดหลักธรรมำภิบำล	 ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำนั้นมีกำรใช้ข้อมูล
สำรสนเทศและแผนเป็นเคร่ืองมือในกำรพัฒนำงำนให้เหมำะสมตำมบริบทของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
และมีกำรใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินงำน	 จำกนั้น 
มีกำรสื่อสำร	 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ท้ังภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 รวมทั้ง 
น�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำปรับปรุง	และพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำต่อไป
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก	
จ�ำนวน	133	เขต	คิดเป็นร้อยละ	59.11	รองลงมำ	คือ	ระดับดี	จ�ำนวน	56	เขต	คิดเป็นร้อยละ	24.89	
ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	34	เขต	คิดเป็นร้อยละ	15.11	และระดับพอใช้	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำให้เกิดเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู ้	 ก้ำวทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง	โดยมีกำรพัฒนำองค์กำร	พัฒนำงำน	รวมถึงกำรพัฒนำตนเองจำกองค์ควำมรู้ที่มำจำก
วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีควำมหลำกหลำยจำกภำยในและภำยนอกองค์กำร
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	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับพอใช้	 
จ�ำนวน	114	เขต	คิดเป็นร้อยละ	50.67	รองลงมำ	คือ	ระดับดี	จ�ำนวน	53	เขต	คิดเป็นร้อยละ	23.56	
ระดับดีมำก	จ�ำนวน	29	เขต	คิดเป็นร้อยละ	12.89	ระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	28	เขต	คิดเป็นร้อยละ	12.44	
และไม่สำมำรถประเมินผลได้เนื่องจำกข้อมูลไม่สมบูรณ์/ไม่รำยงำน	จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.44
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ�านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีบทบำทในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 รวมถึงกำรส่งเสริม	
สนับสนุน	 กำรประสำนงำนเชื่อมโยงให้บุคคล	 องค์คณะบุคคล	 หน่วยงำนอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก	
จ�ำนวน	96	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	42.67	รองลงมำ	คือ	ระดับดี	จ�ำนวน	67	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	29.78	 
ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	47	เขต	คิดเป็นร้อยละ	20.89	และระดับพอใช้	จ�ำนวน	15	เขต	คิดเป็นร้อยละ	6.66

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ	 
ในควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 รวมถึงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู ่กำรปฏิบัติ 
ให้เกิดประสิทธิภำพ	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้
	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี	 จ�ำนวน	 
86	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 38.22	 รองลงมำ	 คือ	 ระดับดีมำก	 จ�ำนวน	 82	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 36.45	 
ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	28	เขต	คิดเป็นร้อยละ	12.44	ระดับพอใช้	จ�ำนวน	27	เขต	คิดเป็นร้อยละ	12.00	
และระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
	 กระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู ้เรียน	 โดยกำรพัฒนำหลักสูตร 
ให้มีควำมเหมำะสมต่อบริบทของสถำนศึกษำ	 เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 รวมถึงกำรวัดผล	 ประเมินผล	 
กำรก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบคุณภำพตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับสถำนศึกษำ	
เพื่อน�ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียนต่อไป
	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี	 จ�ำนวน	
109	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 48.45	 รองลงมำ	 คือ	 ระดับดีมำก	 จ�ำนวน	 50	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 22.22	 
ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.33	ระดับพอใช้	จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.33	
และระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	6	เขต	คิดเป็นร้อยละ	2.67
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
	 กระบวนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นไปอย่ำงมีระบบ	 โดยยึดหลักควำมถูกต้อง 
ตำมระเบียบกฎหมำยที่ก�ำหนด	 มีควำมโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยด�ำเนินกำรได้อย่ำงเกิดประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภำพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
จ�ำนวน	180	เขต	คิดเป็นร้อยละ	80.01	รองลงมำ	คือ	ระดับดี	จ�ำนวน	28	เขต	คิดเป็นร้อยละ	12.44	
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ระดับดีมำก	 จ�ำนวน	 14	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 6.22	 ระดับพอใช้	 จ�ำนวน	 2	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 0.89	 
และระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.44
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
	 กระบวนกำรวำงแผนในกำรพัฒนำ	ส่งเสริม	ยกย่อง	เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเป็น	 พร้อมท้ังมีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ส่งผลให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มควำมสำมำรถ	
มีคุณภำพ	และบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก	
จ�ำนวน	71	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	31.56	รองลงมำ	คือ	ระดับดี	จ�ำนวน	68	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	30.22	 
ระดับพอใช้	จ�ำนวน	66	เขต	คิดเป็นร้อยละ	29.33	ระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	12	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.33	
ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	6	เขต	คิดเป็นร้อยละ	2.67	และไม่สำมำรถประเมินผลได้เนื่องจำกข้อมูลไม่สมบูรณ์/
ไม่รำยงำน	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
	 กระบวนกำรที่ช่วยประสำน	 ส่งเสริม	 สนับสนุนกำรบริหำรงำนด้ำนอื่น	 ๆ	 ให้มีกำรด�ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	 โดยกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ	มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
จ�ำนวน	102	เขต	คิดเป็นร้อยละ	45.33	รองลงมำ	คือ	ระดับดีมำก	จ�ำนวน	62	เขต	คิดเป็นร้อยละ	27.56	
ระดับดี	 จ�ำนวน	 50	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 22.22	 ระดับพอใช้	 จ�ำนวน	 9	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 4.00	 
และไม่สำมำรถประเมินผลได้เนื่องจำกข้อมูลไม่สมบูรณ์/ไม่รำยงำน	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
	 กำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำโดยเฉพำะตำมภำรกิจหลัก 
ของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 4	 ด้ำน	 คือ	 ด้ำนวิชำกำร	 ด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล	 
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	 และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	 โดยมีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม	 
ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ	และคณะกรรมกำรรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรด�ำเนินงำน
	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี	 จ�ำนวน	 
74	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 32.90	 รองลงมำ	 คือ	 ระดับดีมำก	 จ�ำนวน	 45	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 20.00	 
ระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	39	เขต	คิดเป็นร้อยละ	17.33	ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	37	เขต	คิดเป็นร้อยละ	16.44	
และระดับพอใช้	จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.33

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
	 ผลส�ำเร็จที่เกิดจำกกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ตำมบทบำท
และภำรกิจอันจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์	 และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่เกิดขึ้นกับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	สถำนศึกษำ	ครู	บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และผู้เรียน	
ประกอบด้วย	6	ตัวบ่งชี้

ซ



	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก	
จ�ำนวน	115	เขต	คิดเป็นร้อยละ	51.11	รองลงมำ	คือ	ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	94	เขต	คิดเป็นร้อยละ	41.78	
ระดับดี	จ�ำนวน	15	เขต	คิดเป็นร้อยละ	6.67	และระดับพอใช้	จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.44
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส�าเร็จและเป็นแบบอย่างได้
	 ผลงำนที่แสดงถึงควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ซึ่งก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ	 รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและ 
เป็นแบบอย่ำงได้	โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ส่งเสริม	สนับสนุน	บุคคล	และกลุ่มงำนได้มีส่วนร่วม 
ในกำรเสนอผลงำน
	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี	 จ�ำนวน	 
92	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 40.90	 รองลงมำ	 คือ	 ระดับดีมำก	 จ�ำนวน	 57	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 25.33	 
ระดับพอใช้	จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.33	ระดับดีเยี่ยม	จ�ำนวน	23	เขต	คิดเป็นร้อยละ	10.22	
และระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	23	เขต	คิดเป็นร้อยละ	10.22
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
	 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย	และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมกฎกระทรวง
ว่ำด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	โดยได้รับกำรพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	
ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
จ�ำนวน	192	เขต	คิดเป็นร้อยละ	85.34	รองลงมำ	คือ	ระดับดีมำก	จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.33	
ระดับดี	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89	และระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.44
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
 จำกผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	(National	Test:	NT)	ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่	3	และผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
จ�ำนวน	131	เขต	คิดเป็นร้อยละ	58.22	รองลงมำ	คือ	ระดับดี	จ�ำนวน	70	เขต	คิดเป็นร้อยละ	31.11	
ระดับดีมำก	จ�ำนวน	18	เขต	คิดเป็นร้อยละ	8.00	และระดับพอใช้	จ�ำนวน	6	เขต	คิดเป็นร้อยละ	2.67
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน  
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
	 ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน	 ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	 โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรูปแบบ	
วิธีกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ผู้เรียน	 และผู้ปกครองได้เห็นควำมส�ำคัญในกำรศึกษำด้ำนอำชีพและ 
ในระดับที่สูงขึ้น
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
จ�ำนวน	200	เขต	คิดเป็นร้อยละ	88.89	รองลงมำ	คือ	ระดับดีมำก	จ�ำนวน	14	เขต	คิดเป็นร้อยละ	6.22	
และระดับดี	จ�ำนวน	11	เขต	คิดเป็นร้อยละ	4.89
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 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำงในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ	 มีผลงำนดีเด่นท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบจนได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ	 โดยแสดงถึงควำมเป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ	 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	 และผลงำน 
มีคุณภำพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 (ก.ค.ศ.)	
ก�ำหนด	และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ผู้อื่นน�ำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
จ�ำนวน	49	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	21.78	รองลงมำ	คือ	 ระดับปรับปรุง	 จ�ำนวน	49	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	
21.78	ระดับดีมำก	จ�ำนวน	47	เขต	คิดเป็นร้อยละ	20.89	ระดับดี	จ�ำนวน	43	เขต	คิดเป็นร้อยละ	19.11	
และระดับพอใช้	จ�ำนวน	37	เขต	คิดเป็นร้อยละ	16.44
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และ 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
	 กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครู	
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 องค์คณะบุคคล	 ผู้ปกครอง	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ต่อกำรให้บริกำรของส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
จ�ำนวน	152	เขต	คิดเป็นร้อยละ	67.56	รองลงมำ	คือ	ระดับดีมำก	จ�ำนวน	56	เขต	คิดเป็นร้อยละ	24.89	
ระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	12	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.33	ระดับพอใช้	จ�ำนวน	3	เขต	คิดเป็นร้อยละ	1.33	 
และระดับดี	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89
	 จำกกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 สะท้อนให้เห็น	 ปัญหำ	
อุปสรรค	และข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
	 1.	 กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนภำยใต้เงื่อนไขข้อจ�ำกัด	 และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 (COVID-19)	ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำร	และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ไม่สำมำรถเป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนด
	 2.		กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ	ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในพื้นที่	และกำรส่งเสริม	
สนับสนุน	โครงกำร/กิจกรรมต่ำง	ๆ	
	 3.		บุคลำกรมีไม่เพียงพอ	 มีภำระงำนค่อนข้ำงมำก	 และขำดกำรพัฒนำเพื่อให้กำรด�ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 4.	 กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำยังขำดควำมชัดเจน	 รวมถึง 
กำรสื่อสำร	ประสำนงำน	และกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
	 5.	 กระบวนกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 บุคลำกรยังขำดควำมรู้	 
ควำมเข้ำใจในเครื่องมือกำรติดตำม	
	 6.	 นโยบำยจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนบำงโครงกำรขำดควำมชัดเจน
และควำมต่อเนื่อง
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รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 1

ความส�าคัญและความเป็นมา

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีกำรประกำศใช้มำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	เมื่อวันที่	14	ธันวำคม	2560	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับ	 ดูแล	ตรวจสอบ	ประเมินผล	 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 พร้อมทั้งสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเอง 
เพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 
ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีภำรกิจในกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนในภำพรวม	 รวมท้ังเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 
จึงได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ตำมมำตรฐำน
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 พ.ศ.	 2560	 โดยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ซึ่งข้อมูลสำรสนเทศ 
ที่ได้สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน	พัฒนำ	 ต่อยอด	 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2563	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 โดยส�ำนักติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้ด�ำเนินกำรติดตำม	 และประเมินผลกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพ้ืนที ่
กำรศึกษำ	พ.ศ.	 2560	ทั้ง	 3	มำตรฐำน	คือ	มำตรฐำนที่	 1	 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	
มำตรฐำนที่	 2	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ	 และมำตรฐำนที่	 3	 สัมฤทธิผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 โดยได้บูรณำกำรประเด็นกำรพิจำรณำให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินงำน
ตำมสภำพจริงของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพ่ือลดควำมซ�้ำซ้อนและภำระงำนในกำรรำยงำนผล	
จำกเดิม	3	มำตรฐำน	14	ตัวบ่งชี้	56	ประเด็นกำรพิจำรณำ	คงเหลือ	3	มำตรฐำน	14	ตัวบ่งชี้	20	ประเด็น
กำรพิจำรณำ	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	 
Monitoring	and	Evaluation	System:	e-MES)	ตำมแบบติดตำมและประเมินผลฯ	ที่ก�ำหนด

วัตถุประสงค ์

	 1.	เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563

บทน�า

ส่วนที่ 1
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	 2.	เพื่อให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มีข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับวิธีกำรด�ำเนินงำน	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 ปัญหำอุปสรรค	 และข้อเสนอแนะ	 
ได้น�ำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพต่อไป
	 3.	เพื่อน�ำผลกำรติดตำมและประเมินผลของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำวำงแผน	 ส่งเสริม	
สนับสนุนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	รวมทั้งใช้ผลกำรประเมินให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น	ๆ	ต่อไป
	 4.	เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เป็นหนึ่งในกลไก 
ที่ช่วยในกำรกระตุ้นให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมกระตือรือร้น	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำย

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

	 ส�ำนกัตดิตำมและประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน	 ได้ใช้มำตรฐำนส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	
พ.ศ.	 2560	 เป็นแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้
	 l  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1	 ภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรในกำรน�ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	2	 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	เพื่อพัฒนำ
คุณภำพของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	3	 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	4	 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	เทคโนโลยี	รูปแบบ	ในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	5	 กำรสือ่สำร	กำรประชำสมัพันธ์ภำยในและภำยนอกส�ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	6	 กำรน�ำผลกำรด�ำเนินงำน	มำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	2	 กำรส่งเสริมให้เกดิกำรจดักำรควำมรู	้(Knowledge	Management:	KM)	
และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(Professional	Learning	Community:	PLC)	และน�ำองค์ควำมรู้
มำพัฒนำตนเอง	พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร	โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
 ตวับ่งชีท้ี ่3 การกระจายอ�านาจและการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการบรหิาร และการจัดการศึกษา
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	3	 กำรส่งเสริม	สนับสนุน	กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของบุคคล	ครอบครัว	เอกชน	องค์กรชุมชน	องค์กร	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรวิชำชีพ	
สถำบันศำสนำ	สถำนประกอบกำร	และสถำบันสังคมอื่น
	 l		 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี	6	 พัฒนำ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับ	 ดูแล	 ติดตำมและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ	ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1	 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ	สอดคล้องกับนโยบำย	
ปัญหำและควำมต้องกำร
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	3	 กำรพัฒนำส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 
สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1	 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	กำรจัดระบบติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ
ภำรกิจหลัก	4	ด้ำน	และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
	 l	 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส�าเร็จและเป็นแบบอย่างได้
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	ผลงำนหรือผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย	ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ที่บรรลุเป้ำหมำยประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนภำยในส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ	เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ทั้งภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	จนเกิดประสิทธิภำพ	เป็นที่ยอมรับและสำมำรถ 
ยึดเป็นแบบอย่ำงได้
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ได้รับกำรพัฒนำ	ส่งเสริม	
สนับสนุน	ก�ำกับดูแล	และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกจำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 
ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	2	 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	 (National	
Test:	NT)
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	4	 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551
   n		 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	6
   n		 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3
   n		 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	6
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	4	 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
   n		 เด็กพิกำรเรียนรวม
   n		 เด็กด้อยโอกำส
   n		 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	 ผลงำนดีเด่นท่ีประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 พนักงำนรำชกำร	 ลูกจ้ำง	 ในส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ	
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป	 โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่	 ก.ค.ศ.	 ให้กำรรับรอง 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่	ก.ค.ศ.	ก�ำหนด	หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และ 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	รวมทั้ง 
กำรให้บริกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	 โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกจิ
ของกลุ่ม/หน่วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีข้อมูลสำรสนเทศ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
กำรวำงแผน	พัฒนำ	ส่งเสริม	และสนับสนุนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	และสำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แก่เด็กและเยำวชนไทยได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ	 รวมทั้งมีข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่สำธำรณชนต่อไป
	 2.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	มีข้อมูลสำรสนเทศ	เพื่อน�ำไปใช้ในกำรวำงแผน	พัฒนำ	ส่งเสริม	
และสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในหน่วยงำน	 และกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 3.	ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้บรรลุตำมเป้ำหมำย



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 5

	 กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ	 ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 มีขั้นตอน 
กำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

การวางแผนการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1.	ประชุมบุคลำกรภำยในส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	เพื่อวิเครำะห ์
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 โดยคัดเลือกประเด็น 
กำรพิจำรณำในมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 2560	 เป็นตัวแทนกำรรำยงำน	 เพื่อลด 
ควำมซ�้ำซ้อน	 ลดภำระงำนผู้รำยงำน	 แต่ยังสำมำรถสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำ	 ซึ่งได้ข้อสรุปว่ำให้มีกำรใช้ประเด็นในกำรรำยงำนเช่นเดียวกับปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2562	 
คือ	3	มำตรฐำน	14	ตัวบ่งชี้	20	ประเด็นกำรพิจำรณำ	โดยในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำมีระดับคุณภำพ	
5	ระดับ	(ดีเยี่ยม	ดีมำก	ดี	พอใช้	ปรับปรุง)	
	 2.	ตรวจสอบเกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำที่ได้มีกำรคัดเลือก

เป็นตัวแทนกำรรำยงำนอีกครั้ง	โดยพิจำรณำข้อมูลกำรรำยงำน	ปัญหำ	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น
จำกกำรรำยงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2562	 พร้อมท้ังมีกำรปรับเกณฑ์	
แบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที ่
กำรศึกษำ	 ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อให้ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำใช้รำยงำน 
ให้มีควำมเหมำะสม	ถูกต้อง	เป็นปัจจุบัน	และมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น
	 3.	บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส�ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำร่วมกับตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน	 ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2563	 และทดลองเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อตรวจสอบแบบติดตำมฯ	 ในกำรใช้ภำษำ 
ที่ชัดเจน	สื่อควำมหมำยตรงกัน	ด้ำนเนื้อหำที่ถูกต้อง	ครอบคลุม	สำมำรถรำยงำนได้ตรงกับกำรปฏิบัติงำน
ตำมสภำพจริง

วิธีการด�าเนินงาน

ส่วนที่ 2



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	25636

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	โดยส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนได้มีกำรชี้แจง	 สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	ทั้ง	225	เขต	โดยจัดท�ำวิดีทัศน์ค�ำอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรรำยงำนผลตำมแบบติดตำม 
และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	จำกนั้นได้ด�ำเนินกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนทั้ง	 3	 มำตรฐำน	 14	 ตัวบ่งชี้	 20	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	 ทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	 Monitoring	 and	 Evaluation	 System:	 e-MES)	 โดยมี	 URL	 คือ	 
http://std.obec.expert/	 ซึ่งส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทุกแห่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในระบบ	
e-MES	ตำมที่ก�ำหนด	2	ระยะ	ดังนี้
 ระยะที่ 1	เปิดระบบระหว่ำง	วันที่	7	เมษำยน	2563	-	1	มิถุนำยน	2563	มีประเด็นกำรพิจำรณำ
ที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องรำยงำน	3	ประเด็นกำรพิจำรณำ	ดังนี้
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	
 - ตัวบ่งชี้ที่ 3	 ผู ้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร	 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 2	 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน 
ระดับชำติ	(National	Test	:	NT)
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	
 -  ตัวบ่งชี้ที่ 3	 ผู ้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร	 
	 	 	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 	 4	 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551	ประเด็นย่อยที่	4.1ระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่	6	ประเด็นย่อยที่	4.2	ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3	และ	ประเด็นย่อยที่	4.3	ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	6
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	
 - ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน	
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น	หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ	
	 	 	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำร
พิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	ประเด็นย่อยที่	4.1	เด็กพิกำรเรียนรวม
 ระยะที่ 2	เปิดระบบระหว่ำง	วันที่	3	มิถุนำยน	2563	-	15	กันยำยน	2563	มีประเด็นกำรพิจำรณำ 
ที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องรำยงำน	จ�ำนวน	17	ประเด็นกำรพิจำรณำ	ดังนี้
 มาตรฐานที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี	ประกอบด้วย
	 	 	 -		ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1 ภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรในกำรน�ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย
   -  ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
   - 	ประเด็นกำรพิจำรณำที่	3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
	 	 	 -	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 รูปแบบ 
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
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   -  ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี	 5	 กำรสื่อสำร	 กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอก
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 	 	 -		ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี	 6 กำรน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำพัฒนำ	 กำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
	 	 	 -		ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้	 (Knowledge	 
Management:	KM)	และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(Professional	Learning	Community: 
PLC)	และน�ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง	พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร	โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ
   - ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 3	 กำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน	 ของบุคคล	 ครอบครัว	 เอกชน	 องค์กร	 ชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
องค์กรวิชำชีพ	สถำบันศำสนำ	สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
 มาตรฐานที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
   -  ประเด็นกำรพิจำรณำ	6	พัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
   ตัวบ่งชี้ที่ 2	กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
   - ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 1	 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ	 สอดคล้อง
กับนโยบำย	ปัญหำ	และควำมต้องกำร
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
	 	 	 -	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 3 กำรพัฒนำส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ 
ในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
	 	 	 -		ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1	กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5	กำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
	 	 	 -	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	 กำรจัดระบบติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศ 
กำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก	4	ด้ำน	และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
   -	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	ผลงำนหรือผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย	ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำยประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน
ภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 จนเกิดประสิทธิภำพ	 
เป็นที่ยอมรับและสำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้
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   ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
   - ประเด็นกำรพิจำรณำ สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ได้รับกำรพัฒนำ	
ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	 และ 
มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	
(องค์กำรมหำชน)	ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
   -  ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 2	 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	
(National	Test:	NT)
   -  ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน	
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น	หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
   -  ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำงในส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์	ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
   - ประเด็นกำรพิจำรณำ	 ผลงำนดีเด่นท่ีประสบควำมส�ำเร็จเป็นท่ีประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 พนักงำนรำชกำร	 ลูกจ้ำง	 ในส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป	โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่	ก.ค.ศ.	ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่	ก.ค.ศ.	ก�ำหนด	หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน
   ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ	รวมทั้งกำรให้บริกำร
   -  ประเด็นกำรพิจำรณำ	 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส�ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุม 
ทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย

การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของผลการติดตามและประเมินผล

	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้อง 
ของข้อมูลโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 และตัดสินระดับคุณภำพ 
ของกำรติดตำมและประเมินผลรำยมำตรฐำน	ตัวบ่งชี้	และประเด็นกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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การวิเคราะห์และสรุปรายงานผล

	 กำรวิเครำะห์และสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 225	 เขต	 ที่เก็บรวบรวมข้อมูลผ่ำนทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	(electronic	Monitoring	and	Evaluation	System:	e-MES)	ได้มีกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 1.	ข้อมูลเชิงปริมำณ	 วิเครำะห์ระดับคุณภำพตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินของมำตรฐำน
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	โดยกำรหำค่ำควำมถี่	และค่ำร้อยละ
	 2.	ข้อมูลเชิงคุณภำพ	 พิจำรณำเกี่ยวกับกระบวนกำรด�ำเนินงำน	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 ปัญหำ	
อุปสรรค	และข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำ
	 3.	หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินผล	ก�ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลระดับคุณภำพเป็น	5	 ระดับ	
คือ	ดีเยี่ยม	ดีมำก	ดี	พอใช้	และปรับปรุง	ดังนี้
 ระดับ 1 หมำยถึง	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ	ปรับปรุง	
 ระดับ 2	หมำยถึง	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ	พอใช้
 ระดับ 3	หมำยถึง	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ	ดี
 ระดับ 4	หมำยถึง	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ	ดีมำก
 ระดับ 5	หมำยถึง	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ	ดีเยี่ยม
	 โดยก�ำหนดให้มีกำรประเมินรำยประเด็นกำรพิจำรณำ	 แต่ละประเด็นกำรพิจำรณำมีค่ำน�้ำหนัก
คะแนนตำมที่ก�ำหนด	ซึ่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	มีผลกำรประเมิน	จ�ำนวน	20	ประเด็น 
กำรพิจำรณำ	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 มีผลกำรประเมิน	 จ�ำนวน	 19	 ประเด็น 
กำรพิจำรณำ	 เมื่อน�ำผลกำรประเมินระดับคุณภำพแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำมำคูณกับค่ำน�้ำหนัก 
ที่ก�ำหนดในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำ	แล้วน�ำไปเทียบกับช่วงคะแนนที่ก�ำหนด	ดังนี้

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

ค�าอธิบาย
ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน 
การพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

ค�าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน 
การพิจารณา

1 ปรับปรุง 45.00	-	81.00 1 ปรับปรุง 44.50	-	80.10

2 พอใช้ 81.01	-	117.00 2 พอใช้ 80.11	-	115.70

3 ดี 117.01	-	153.00 3 ดี 115.71	-	151.30

4 ดีมำก 153.01	-189.00 4 ดีมำก 151.31	-	186.90

5 ดีเยี่ยม 189.01	-	225.00  5 ดีเยี่ยม 186.91	-	222.50
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1. ผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2563	 รำยละเอียด	
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1	ภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรในกำรน�ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 เป้ำหมำย	 พันธกิจ	 และวิธีกำรท�ำงำนของผู้บริหำรองค์กรมีควำมชัดเจน 
และสอดคล้องกับสภำพจริง	 โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรมสำมำรถสร้ำงศรัทธำ 
ให้กับองค์กรและเป็นแบบอย่ำงให้กับบุคลำกรหรือองค์กรอื่นได้

4 กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 เป้ำหมำย	 พันธกิจ	 และวิธีกำรท�ำงำนของผู้บริหำรองค์กรมีควำมชัดเจน 
และสอดคล้องกับสภำพจริง	 โดยยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถสร้ำงศรัทธำ
ให้กับองค์กรได้

3 กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 เป้ำหมำย	 พันธกิจ	 และวิธีกำรท�ำงำนของผู้บริหำรองค์กรมีควำมชัดเจน 
และสอดคล้องกับสภำพจริง	โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

2 กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 เป้ำหมำย	 พันธกิจ	 และวิธีกำรท�ำงำนของผู้บริหำรองค์กรมีควำมชัดเจน 
และสอดคล้องกับสภำพจริง

1 กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 เป้ำหมำย	 พันธกิจ	 และวิธีกำรท�ำงำนของผู้บริหำรองค์กรขำดควำมชัดเจน 
และไม่สะท้อนสภำพจรงิ

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 40 21.86 83 45.35 60 32.79 0 0.00 0 0.00

สพม. 42 5 11.90 20 47.62 17 40.48 0 0.00 0 0.00

รวม 225 45 20.00 103 45.78 77 34.22 0 0.00 0 0.00

ผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่ 3
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 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	 225	 เขต	 พบว่ำ	 มีผลกำรด�ำเนินงำนระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	45	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	20.00	 ระดับคุณภำพดีมาก จ�ำนวน	103	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	45.78	
ระดับคุณภำพดี	 จ�ำนวน	 77	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 34.22	 ไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใด 
มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพพอใช้และระดับคุณภำพปรับปรุง
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ก�ำหนดวิสัยทัศน์	เป้ำหมำย	พันธกิจ	วิธีกำรท�ำงำนที่ชัดเจนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	 และก�ำหนดทิศทำงในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร	ก�ำหนดรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 โดยกำรวิเครำะห์ทบทวนจุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกำส	
อุปสรรค	 (SWOT	 Analysis)	 ขององค์กำรเพ่ือค้นหำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนสู่ควำมส�ำเร็จขององค์กำร
เพื่อลดควำมเสี่ยง	รวมถึงใช้ทฤษฎีเชิงระบบ	(System	Approach)	หลักธรรมำภิบำล	หลักกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี	 (Good	Governance)	หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม	 (Participation	Management)	
หลักกำรบริหำรวงจรคุณภำพ	(PDCA)	กำรจัดกำรควำมรู้	 (Knowledge	Management	:	KM)	ชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	 น�ำมำสู่ควำมร่วมมือร่วมใจ 
ตำมค่ำนิยมหลักขององค์กร	 “TEAMWORK”	 บูรณำกำรตำมแนวทำงบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน	 ก่อให้เกิด
ควำมร่วมมือในหน่วยงำน	บุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
ในทุก	 ๆ	 ด้ำน	 เต็มใจให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน	 มีควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำน	 สร้ำงค่ำนิยม	 
แรงบันดำลใจร่วมกันส่งผลให้บุคลำกรในองค์กร	ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องเป็นไปตำมกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
และแนวปฏิบัติต่ำง	ๆ 	ที่ทันสมัย	เป็นธรรม	เกิดค่ำนิยมและคุณลักษณะที่ดีงำม	มีระบบหรือกระบวนกำร
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ	 เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน	 เกิดวัฒนธรรมในกำรท�ำงำน	
บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	หน่วยงำนต้นสังกัดเปลี่ยนแปลงนโยบำยบ่อย	ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง
	 2.	กำรก�ำหนดแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ขำดเอกภำพยังต้องอยู่ภำยใต้นโยบำยและ
แนวปฏิบัติของหน่วยงำนต้นสังกัด	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทและสถำนกำรณ์และควำมเป็นไปได้ 
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 3.	บุคลำกรบำงส่วน	ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ	และขำดควำมตระหนักต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล	ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์	และเป้ำหมำย
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ผู้น�ำองค์กรควรได้รับกำรพัฒนำเพื่อให้สำมำรถพัฒนำองค์กรได้สอดคล้องเหมำะสมกับ
สภำพบริบทและกำรเปลี่ยนแปลง	
	 2.	สนับสนุนให ้มีกำรสร ้ ำง เครือข ่ ำย	 ควำมร ่ วมมือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกับ 
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ	ภำคเอกชน	เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรก�ำหนดกรอบทิศทำง	กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในพื้นที่
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						 3.	สร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	ให้แก่ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ในเรื่องกำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจอย่ำงเคร่งครัด	เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	 
เช่น ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่	 เขต	 1	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 37	 (แพร่	 น่ำน)	 เป็นต้น	 
โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.	วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร	โดยมีกำรน�ำผลกำรด�ำเนินงำน	ปัญหำอุปสรรคในรอบปี
ที่ผ่ำนมำน�ำมำวิเครำะห์ร่วมกับบุคลำกรในหน่วยงำน	 เพื่อก�ำหนด	 และวำงแผนกำรพัฒนำหน่วยงำน 
ในรอบปีถัดไป
	 2.	ก�ำหนดค่ำนิยม	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้ำประสงค์	 ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ	 จุดเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ	เพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
		 3.	จัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ	แผนปฏิบัติกำร	ที่เหมำะสมตำมสภำพบริบทขององค์กร	สอดคล้อง
กับนโยบำยจำกส่วนกลำง พร้อมทั้งมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับแผนให้เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้น	เช่น	สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	เป็นต้น	เพื่อน�ำมำใช้
เป็นแนวทำงร่วมกันในกำรด�ำเนินงำนของบุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
 4.	พัฒนำคุณภำพผู้เรียน	และสถำนศึกษำในสังกัดตำมนโยบำย	กิจกรรม/โครงกำรที่ได้วำงแผน
ตำมที่ก�ำหนด	
	 5.	จัดให้มีกระบวนกำรก�ำกับ	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ	และสะท้อน
ปัญหำให้ผู ้เก่ียวข้องรับทรำบ	 พร้อมทั้งจัดท�ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ	 เพ่ือเก็บข้อมูลและน�ำมำใช ้
ในกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำต่อไป

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี	 2	 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 
เพื่อพัฒนำคุณภำพของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 กำรจัดท�ำและกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำครอบคลุมภำรกิจ	 4	 ด้ำน	 มีควำมชัดเจน	 ทันสมัย	 และมีกำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นแบบอย่ำงได้

4 กำรจัดท�ำและกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำครอบคลุมภำรกิจ	 4	 ด้ำน	 มีควำมชัดเจน	 ทันสมัย	 และมีกำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3 กำรจัดท�ำและกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำครอบคลุมภำรกิจ	 4	 ด้ำน	 มีควำมชัดเจน	 และมีกำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช  ้
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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2 กำรจัดท�ำและกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำครอบคลุมภำรกิจ	 4	 ด้ำน	 มีควำมชัดเจน	 และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำได้

1 กำรจัดท�ำและกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำไม่ครอบคลุมภำรกิจ	4	ด้ำน	และขำดควำมชัดเจน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 31 16.94 127 69.40 19 10.38 5 2.73 0 0.00

สพม. 42 16 38.10 18 42.86 8 19.05 0 0.00 0 0.00

รวม 225 47 20.89 145 64.44 27 12.00 5 2.22 0 0.00

หมำยเหตุ	:	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถประเมินได้จ�ำนวน	1	เขต

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	 225	 เขต	 พบว่ำ	 มีผลกำรด�ำเนินงำนระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	47	เขต	คิดเป็นร้อยละ	20.89	ระดับคุณภำพดีมาก จ�ำนวน	145	คิดเป็นร้อยละ	64.44	ระดับ
คุณภำพดี	จ�ำนวน	27	เขต	คิดเป็นร้อยละ	12.00	และระดับคุณภำพพอใช้	จ�ำนวน	5	เขต	คิดเป็นร้อยละ	
2.22
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจ	 4	 ด้ำน	 ถูกต้อง	 พร้อมใช้	 
ทันสมัย	 และสำมำรถน�ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ�ำเป็นให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 เช่น	 ข้อมูลอัตรำก�ำลังครู	
ข้อมูลนักเรียน	 รวมถึงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและ 
กำรจัดสรรงบประมำณ	เป็นต้น	
  ปัญหา อุปสรรค
	 1.	กำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศส่วนหนึ่งยังขำดควำมชัดเจน
	 2.	ข้อมูลมีควำมซ�้ำซ้อน	ท�ำให้กำรอ้ำงอิงข้อมูลเพื่อใช้งำนไม่ถูกต้อง
	 3.	 บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ	ควำมช�ำนำญ	ในกำรใช้งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
	 4.	 กำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศยังไม่ครอบคลุมตำมภำระงำนอย่ำงเป็น
ระบบที่ชัดเจน
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ส่งเสริม	สนับสนุนกำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัย	เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้
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	 2.	จัดท�ำฐำนข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงถึงกัน	 โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลเพียงแหล่งเดียวสำมำรถ 
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้
	 3.	จัดให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรท่ียังขำดทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ 
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์	 เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ	 เขต	 4	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที ่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง	เขต	1	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	40	(เพชรบูรณ์)เป็นต้น  
โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้	
	 1.	ศึกษำ	วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลให้ครอบคลุมกับภำระงำนขององค์กร
	 2.		วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศต่ำง	ๆ
	 3.		รวบรวม	ประมวลผล	และตรวจสอบข้อมูล
	 4.		ตรวจสอบ	กำรบันทึกข้อมูลลงระบบสำรสนเทศต่ำง	ๆ	ตำมปฏิทินที่ก�ำหนด
	 5.	ปรับปรุงกำรน�ำเข้ำข้อมูล	 และสรุปเป็นฐำนข้อมูลสำรสนเทศ	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	
รวดเร็ว	ทันสมัย	เป็นปัจจุบัน
	 6.	ประชุมชี้แจง	 สร้ำงควำมตระหนักให้ทีมบริหำรองค์กร	 บุคลำกร	 และผู้บริหำร	 เกี่ยวกับ 
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
	 7.	น�ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรที่ครอบคลุมภำรกิจงำน	4	ด้ำน	ให้มี
ประสิทธิภำพ	และประสิทธิผล
	 8.	ก�ำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องใช้กระบวนกำรวงจรคุณภำพ	(PDCA)	อย่ำงต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	3	กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 
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5 กำรจัดท�ำแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีควำมชัดเจนสอดคล้องกับ
สภำพปัญหำขององค์กร	 เช่ือมโยงกับนโยบำยทุกระดับ	 สะท้อนสภำพปัญหำขององค์กร	 และ
สำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4 กำรจัดท�ำแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีควำมชัดเจนสอดคล้องกับ
สภำพปัญหำขององค์กร	 เช่ือมโยงกับนโยบำยทุกระดับ	 สะท้อนสภำพปัญหำขององค์กร	 และ
สำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ตำมเป้ำหมำย

3 กำรจัดท�ำแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีควำมชัดเจนสอดคล้องกับ
สภำพปัญหำขององค์กร	 เช่ือมโยงกับนโยบำยทุกระดับ	 สะท้อนสภำพปัญหำขององค์กร	 และ
สำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้
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2 กำรจัดท�ำแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีควำมชัดเจนสอดคล้องกับ
สภำพปัญหำขององค์กร	เชื่อมโยงกับนโยบำยทุกระดับ	และสะท้อนสภำพปัญหำขององค์กร	

1 กำรจัดท�ำแผนเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำยังไม ่ชัดเจน	 และ 
ไม่เชื่อมโยงกับนโยบำย	ไม่สะท้อนสภำพปัญหำขององค์กร

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.

จ�านวน 

สพท. 

ทั้งหมด 

(เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 34 18.58 40 21.86 82 44.81 26 14.21 1 0.55

สพม. 42 8 19.05 10 23.81 20 47.62 4 9.52 0 0.00

รวม 225 42 18.67 50 22.22 102 45.33 30 13.33 1 0.44

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	 225	 เขต	 พบว่ำ	 มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม	จ�ำนวน	42	เขต	คิดเป็นร้อยละ	18.67	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	50	เขต	คิดเป็นร้อยละ	22.22	
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	102	เขต	คิดเป็นร้อยละ	45.33	ระดับคุณภำพพอใช้	จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	13.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.44	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 สำมำรถจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีได้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 แผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ	 และแผนพัฒนำ
บุคลำกร	 ครอบคลุมภำรกิจของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำมำรถน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม	 รวมท้ัง	 มีกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับสภำพปัญหำ	
และควำมต้องกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ผู้บริหำรกำรศึกษำ	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครู	 และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ	 ตลอดจนบุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน	 ทุกฝ่ำย 
มีส่วนร่วม	เกิดกำรประสำนสัมพันธ์ภำยในองค์กร	สำมำรถใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ	ประกอบกำรตัดสินใจ	
สะท้อนสภำพปัญหำขององค์กร	และสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ	
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.		กำรจัดท�ำแผนส่วนหนึ่งไม่สะท้อนสภำพปัญหำควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็น
	 2.	กำรปฏิบัติงำนตำมแผนยังไม่สำมำรถด�ำเนินงำนได้ครบถ้วน	 เนื่องจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำย	โครงกำร	กิจกรรมที่ก�ำหนด
	 3.		ควำมรู้	ควำมเข้ำใจของบุคลำกรที่น�ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
	 4.		กำรสะท้อนผลกลับเมื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
	 5.	งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ	ประกอบกับกำรจัดสรรงบประมำณมีควำมล่ำช้ำ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256316

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	กำรจัดท�ำแผนควรเน้นกำรมีส่วนร่วม	 เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภำพปัญหำและ 
ควำมต้องกำร	ควำมจ�ำเป็นมำกยิ่งขึ้น
	 2.	กำรจัดท�ำแผนและกำรใช้แผนควรยึดหลักธรรมำภิบำล	ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด
	 3.	ก�ำหนดนโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องเช่ือมโยงกัน	 โดยก�ำหนดกลยุทธ	์ 
จุดเน้น	มำตรกำร	ที่มีเป้ำหมำย	ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จร่วมกัน
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	เช่น		
ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
บุรีรัมย์	 เขต	 3	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	 เขต	 3	 และส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 
กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	1	เป็นต้น	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้	
	 1.	ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรจ�ำเป็นของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ให้เชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์ชำติ	 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร	 นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
ยุทธศำสตร์ภำค	 และยุทธศำสตร์จังหวัด	 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นไปตำมควำมต้องกำรจ�ำเป็น 
ของหน่วยงำน	และควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรพัฒนำกำรศึกษำในทุกระดับ	
	 2.	ประชุม	ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจ	สนับสนุนทรัพยำกรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถน�ำแผน
ปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 แผนพัฒนำกำรศึกษำ	แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	แผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ	
และแผนพัฒนำบุคลำกร	ไปสู่กำรปฏิบัติได้	เป็นไปตำมระยะเวลำ	และเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	
	 3.	สื่อสำร	ท�ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำร	ครู	บุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดกำรรับรู้และ 
เข้ำใจตรงกันทุกระดับ	และสำมำรถน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	
	 4.	มอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน
 5. สร้ำงควำมตระหนักถึงภำรกิจที่จะต้องด�ำเนินงำนเพื่อกำรขับเคลื่อนแต่ละนโยบำย	 ให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ
	 6.	ติดตำม	 ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนเป็นระยะ	 โดยมอบหมำยให้รองผู ้อ�ำนวยกำรและ 
ทีมศึกษำนิเทศก์	ด�ำเนินกำรก�ำกับ	ติดตำม	นิเทศและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด
	 7.	สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้ทีมผู้บริหำรรับทรำบ	 ตลอดจนรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ให้สถำนศึกษำทรำบเป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อให้เป็นไปตำมระบบและระยะเวลำ	 และสำมำรถแก้ไขได้อย่ำง 
ทันท่วงที	
	 8.	จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 ที่ระบุถึงผลลัพธ์	 และ 
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยโดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย/	วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	4	กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	เทคโนโลยี	รูปแบบในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
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เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำย	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครอบคลุมภำรกิจ	4	ด้ำน	และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงได้
อย่ำงน้อย	1	ด้ำน

4 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำย	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครอบคลุมภำรกิจ	4	ด้ำน

3 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำย	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครอบคลุมภำรกิจ	3	ด้ำน

2 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำย	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครอบคลุมภำรกิจ	2	ด้ำน

1 มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่หลำกหลำย	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครอบคลุมภำรกิจน้อยกว่ำ	2	ด้ำน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 

ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 150 81.97 22 12.02 8 4.37 3 1.64 0 0.00

สพม. 42 29 69.05 11 26.19 1 2.38 1 2.38 0 0.00

รวม 225 179 79.56 33 14.67 9 4.00 4 1.78 0 0.00

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	179	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	79.56	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	33	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	14.67	
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	 9	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 4.00	 ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	 4	 เขต	 คิดเป็น 
ร้อยละ	1.78	และไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพปรับปรุง
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 มีควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้
สื่อและเทคโนโลยีสำรเทศในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและสถำนศึกษำในสังกัด	 โดยส่งเสริม	 สนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำน�ำเทคโนโลยีรูปแบบต่ำง	 ๆ	 มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน
ร่วมกับสถำนศึกษำ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	 เป็นกำรกระตุ้นให้สถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำ
และมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละด้ำน	 พัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน	 จัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบ
เอกสำรและออนไลน์	 ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	ส่งเสริมกำรพัฒนำ
นักเรียนและบุคลำกร	 ด้ำนสื่อ	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 พัฒนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ 
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กำรสืบค้นข้อมูล	 ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรเก็บข้อมูลกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ	
น�ำสื่อเทคโนโลยีมำช่วยในกำรบริหำรงำนของครูผู้สอนที่นอกเหนือจำกงำนด้ำนกำรสอนปกติ	 เช่น	 
งำนทะเบียน	 งำนด้ำนเอกสำร	 กำรจัดตำรำงสอน	 ตำรำงสอบ	 กำรตรวจและกำรเก็บรวบรวมคะแนน	
กำรสร้ำง-วิเครำะห์ข้อสอบ	 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน	 และใช้สร้ำงสื่อกำรสอน	 และบูรณำกำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี	เป็นต้น	รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ	
ครูและนักเรียนสำมำรถใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง	
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
		 1.	กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมยังขำดควำมต่อเนื่อง
  2.  สถำนศึกษำบำงแห่ง	มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนส�ำหรับครู	และนักเรียน
	 3.		บุคลำกรบำงส่วนยังไม่สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรท�ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
		 1.	อบรมพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	เพื่อให้มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ 
ในกำรพัฒนำนวัตกรรม	รวมทั้งกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน
  2. สนับสนุนให้บุคลำกรได้มีโอกำสเสนอผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
	 3.	จัดหำสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน	 เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
 ด้านวิชาการ ได้แก่	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร	มีกำรพัฒนำ	สร้ำงประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี	โดยใช้
กระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้	 (Knowledge	
Sharing)	5	ขั้นตอน	ดังนี้
	 ขั้นตอนที่	1	ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน	โดยใช้กิจกรรมหลำกหลำย	
ได้แก่	 Brain	Gym	 เพื่อให้นักเรียน	 เตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนและ
เตรียมใจโดยครูบอกจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรเรียนรู้
	 ขั้นตอนที่	 2	 ข้ันสอน	 ครูอธิบำยถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำร
ให้เกิดแก่นักเรียน	 ครูต้องใช้สื่อ	 ICT	 ช่วยเสริมสร้ำงให้นักเรียน	
เข้ำใจบทเรียนได้ชัดเจน	โดยนักเรียนติดตำมและตั้งใจฟังครู
	 ขั้นตอนที่	3	ขั้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน	โดยนักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองจำกกระบวนกำรสอนของครู	 และท�ำแบบฝึกหัด	 หรือแบบทดสอบเป็นรำยบุคคล 
และรำยกลุ่ม	 โดยครูเดินสังเกตกำรณ์ท�ำงำนของนักเรียน	 ประเมินผลกำรสอนของตนและอำจอธิบำย
เพิ่มเติมเฉพำะคนที่ไม่เข้ำใจ
	 ขั้นตอนที่	4	ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้	นักเรียนน�ำเสนอควำมรู้	ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ 
กำรท�ำแบบฝึกหัด	 หรือแบบทดสอบ	หน้ำชั้นเรียนเป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม	 ขณะท่ีนักเรียนน�ำเสนอ	
ครูต้องใจเย็น	 อดทน	 และฟังเด็กอย่ำงต้ังใจ	 เปิดโอกำสให้เด็กได้น�ำเสนอควำมรู้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
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เพื่อเสริมสร้ำงควำมกล้ำ	 ควำมเชื่อม่ัน	 และควำมภำคภูมิใจในตนเอง	 โดยให้เด็กสลับหมุนเวียนกันไป	 
ไม่เน้นคนใดคนหนึ่ง	และครูอำจอธิบำยเสริมควำมเข้ำใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	
 	 ขั้นตอนที่	5	ขั้นสรุป	นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนและองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
กำรเรียนและเชื่อมโยงไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร	 มีกำรสนับสนุนกำรสร้ำงหรือประยุกต ์
ใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยีในงำนวิชำกำร	 เช่น	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยบูรณำกำรสื่อเทคโนโลย ี
ของโรงเรียนในสังกัด	 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรผ่ำนเว็บไซต์	 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนวิชำกำร 
ผ่ำนแพลตฟอร์มทำงกำรศึกษำ	 และกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับ 
กำรนิเทศแบบปกติ	เป็นต้น	รวมถึงกำรสนับสนุนให้ครู	ผู้บริหำร	ผู้เรียน	ได้สร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
อีกด้วย
 ด้านงบประมาณ	 ได้แก่	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	 2	 ประยุกต์ 
ใช้นวัตกรรม	เทคโนโลยีในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	ดังนี้	
		 1.	ระบบโปรแกรมเงินเดือน	e-money	ใช้ในกำรจัดท�ำข้อมูลเงินเดือนข้ำรำชกำร	และลูกจ้ำงประจ�ำ	
เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลำงประมวลผลจ่ำยเงินเดือน	 และใช้โปรแกรมจัดท�ำสลิปเงินเดือน	Online	
ให้กับข้ำรำชกำร	 ลูกจ้ำงประจ�ำ	 และข้ำรำชกำรบ�ำนำญในสังกัด	 โดยเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนหน้ำเว็บไซต ์
ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
  2. จัดตั้งกลุ่มไลน์	เพื่อให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ทั่วถึง	เช่น	กลุ่มไลน์	“กลุ่มแผน	สพป.นฐ.2”	
กลุ่มไลน์	“ประสำนงำนกลุ่ม	ร.ร.”	กลุ่มไลน์	“e-budjet	npt2”	กลุ่มไลน์	“OBEC	Line-OfficeNPT2”	 
กลุ่มไลน์	“ทีมบริหำร	นฐ.2”	กลุ่มไลน์	“แจ้งข้อรำชกำร	นฐ.2”	เป็นต้น
		 3.	แจ้งข้อมูลข่ำวสำรด้ำนงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์กลุ่มนโยบำยและแผน	และเว็บไซด์ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2
 ด้านบริหารงานบุคคล	 ได้แก่	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	 2	
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรบริหำรงำนบุคคลในด้ำนต่ำง	 ๆ	 จึงน�ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
งำนบุคคล	ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	เป็นกระบวนกำรที่รวบรวม	จัดเก็บ	บ�ำรุงรักษำ
และน�ำมำปรับแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ	 สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จึงได้น�ำเอำโปรแกรม
บริหำรงำนบุคคล	(P-obec)	มำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล	
 ด้านการบริหารงานทั่วไป	ได้แก่	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท	ด�ำเนินกำร
ประยุกต์ใช้โปรแกรมต่ำง	ๆ	มำใช้เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน	ดังนี้
	 1.	ระบบแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนออนไลน์	(M-Promote)	เป็นระบบที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพัฒนำขึ้นเอง	เพื่อใช้ในกำรรำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือน	ของบุคลำกร
	 2.	โปรแกรมเงินเดือนข้ำรำชกำร	 (Salary	Web)	 เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่น�ำมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรแจ้งรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน	 (สลิปเงินเดือนออนไลน์)	 ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด	รวมทั้งข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
		 3.	กำรประยุกต์ใช้งำนระบบส�ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์	 (Smart	 Area)	 หรือระบบสนับสนุน 
กำรบริหำรจัดกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	(Education	Area	Management	Support	System	
:	AMSS++)	โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมุ่งใช้เป็นระบบหลักในด้ำนงำนบริหำรทั่วไป	ซึ่งประกอบด้วย
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ระบบงำนย่อย	 ได้แก่	 ระบบรับส่งหนังสือรำชกำร	 ทะเบียนหนังสือรำชกำร	 ระบบไปรษณีย์	 
กำรขออนุญำตลำ	กำรขออนุญำตไปรำชกำร	อีกทั้งยังสำมำรถลิงก์เชื่อมโยงเว็บไซต์ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
	 4.	กำรสร้ำงระบบ	 I-Meeting	 เพื่อใช้เป็นระบบในกำรจองห้องประชุม	และจองรถยนต์ออนไลน์	
ภำยในองค์กร
 5. กำรประชุมผ่ำนระบบวิดีโอออนไลน์	เช่น	Google	Hangouts	Meet,	Zoom,	Microsoft	Team	
ฯลฯ	 กำรสื่อสำรระหว่ำงส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกับโรงเรียนในสังกัด	 กำรประชุมแจ้งข้อรำชกำร
และนโยบำยให้ทุกโรงเรียนได้รับทรำบ	เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
	 6.	กำรประยุกต์ใช้	 Line	 Apps	 เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อ	 สื่อสำร	 เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ	
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร	 ควำมเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ	 ซ่ึงได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ 
ทั้งภำยในส�ำนักงำน	และสถำนศึกษำ	
	 7.	กำรประยุกต์ใช้	 Google	 Apps	 มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร	 ได้แก่	 กำรสร้ำง
เอกสำรและกำรท�ำงำนร่วมกันด้วย	 Google	 Docs	 ,	 กำรสร้ำงและใช้งำนด้วย	 Google	 Sheets,	 
กำรสร้ำงแบบสอบถำมด้วย	 Google	 Forms,	 กำรสร้ำง	 QR	 Code	 เป็นต้น	 โดยมีกำรอบรม 
พัฒนำบุคลำกร	 และมีกำรใช ้ งำนจริ ง 	 ท� ำให ้ เกิดควำมสะดวกและรวดเร็ว	 เนื่ องจำกระบบ 
มีกำรประมวลผลข้อมูลแบบ	Real	Time
  8. กำรพัฒนำเว็บไซต์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ระหว่ำงส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 โดยสำมำรถเข้ำถึงและ
เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่ำง	ๆ	ได้ถูกต้อง	ทันสมัย	รวดเร็ว	เป็นปัจจุบัน	น�ำไปสู่กระบวนกำรปฏิบัติงำน

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 5	 กำรสื่อสำร	 กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัดเจน	
หลำกหลำยช่องทำง	ครอบคลุมงำนตำมภำรกิจและกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัดเจน	
หลำกหลำยช่องทำง	ครอบคลุมงำนตำมภำรกิจและกลุ่มเป้ำหมำย

3 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัดเจน	
หลำกหลำยช่องทำง	ครอบคลุมงำนตำมภำรกิจ

2 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัดเจน	
หลำกหลำยช่องทำง	

1 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 

ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 25 13.66 77 42.08 51 27.87 28 15.30 2 1.09

สพม. 42 10 23.81 17 40.48 13 30.95 2 4.76 0 0.00

รวม 225 35 15.56 94 41.78 64 28.44 30 13.33 2 0.89

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 35	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 15.56	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	 94	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 41.78	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	64	เขต	คิดเป็นร้อยละ	28.44	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	13.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์	 ทั้งภำยในและภำยนอก
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจรับทรำบเกี่ยวกับข้อมูล	 ข่ำวสำร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ	ในรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย	อย่ำงฉับไว	ทันเวลำ	ทันเหตุกำรณ์	และครบถ้วน	
ซึ่งผู้สนใจสำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อ	 สิ่งพิมพ์	 และช่องทำงโซเชียล	 ครอบคลุมงำนตำมภำรกิจ 
ของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 โดยช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกที่นิยมใช้ติดต่อสื่อสำร	เช่น	กำรประชุมทำงไกล	(Video	Conference)	
กำรส่งเอกสำรผ่ำนระบบ	Smart	office	กำรแจ้งข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์	 กำรแจ้งข่ำวสำรผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก 
กำรแจ้งผ่ำน	 Application	 line	 ตำมภำรกิจงำน	 กำรแจ้งผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	 (e-mail)	 
กำรแจ้งผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่	กำรจัดท�ำวำรสำรประชำสัมพันธ์	กำรจัดท�ำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	และ
ป้ำยประชำสัมพันธ์	เป็นต้น	
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	ส่งผลให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรท�ำงำน	
ท�ำให้เกิดควำมร่วมมือในกำรประสำน	 สนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย	 เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมทั้งได้รับทรำบถึงข่ำวสำร	 แนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	ท�ำให้องค์กรสำมำรถด�ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกับหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกแม้จะมีช่องทำง	 วิธีกำรที่หลำกหลำยเพ่ือสำมำรถให้ผู้สนใจได้รับรู้รับทรำบนั้น	
ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 รวมถึงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำและรำยละเอียดของเนื้อหำ
ยังมีควำมคลำดเคลื่อนอยู่บ้ำง	 รวมทั้งบำงครั้งกำรสื่อสำรของต้นทำงยังไม่ชัดเจน	ส่งผลให้กำรรับข้อมูล
ข่ำวสำรปลำยทำงเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์	
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบำงแห่งไม่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 เกี่ยวกับกำรสื่อสำร
และประชำสัมพันธ์
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	 2.	บุคลำกรที่รับผิดชอบยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์	 ประกอบกับ 
กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี
	 3.	ช่องทำง	หรือวิธีกำรสื่อสำรส่วนหนึ่งเข้ำไม่ถึงกลุ่มเป้ำหมำยบำงกลุ่ม
	 4.	ควำมไม่ชัดเจนของกำรสื่อสำรระหว่ำงต้นทำงกับปลำยทำงหรือกลุ่มเป้ำหมำย
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	บุคลำกรที่เกี่ยวข้องควรได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้	และทักษะในกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร
 2. สนับสนุนกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครือข่ำยกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก
	 3.	สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำยประชำสัมพันธ์	 เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรประสำนงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ภำยในส�ำนักงำนและหน่วยงำนในสังกัด
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์	เขต	3	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล�ำพูน	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี	เขต	4	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี	เขต	1	เป็นต้น	
โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้	
	 1.	แต่งต้ังคณะท�ำงำน	 และเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ประกอบด้วยบุคลำกรจำกทุกกลุ่ม/หน่วย	
และทุกโรงเรียน
  2.	ทบทวนภำรกิจกำรปฏิบัติงำน	เพื่อก�ำหนดรูปแบบกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยใน
และภำยนอกของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
		 3.	จัดท�ำแผนกำรประชำสัมพันธ์	และปฏิทินกำรด�ำเนินงำน
		 4.	ประชุม/อบรม	เครือข่ำยประชำสัมพันธ์	ปีละ	1	ครั้ง
		 5.	มอบหมำยภำรกิจกำรปฏิบัติงำนให้เครือข่ำยรับผิดชอบ	
		 6.	ด�ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย	โดยก�ำหนดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่ชัดเจน	เช่น	
ประชุม	แจ้งข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์	โทรศัพท์	ผ่ำนระบบ	Smart	office	ผ่ำน	Application	line	จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	และประชุมทำงไกล	Video	Conference	เป็นต้น
 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	6	กำรน�ำผลกำรด�ำเนินงำน	มำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 มีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนชัดเจน	 ครอบคลุมทุกประเด็น	 และน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำพัฒนำ 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4 มีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนชัดเจน	 ครอบคลุมทุกประเด็น	 และน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำพัฒนำ 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
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ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

3 มีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนชัดเจน	 ครอบคลุมทุกประเด็น	 และน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำพัฒนำ 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

2 มีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็น

1 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนไม่ชัดเจน	ไม่ครอบคลุมตำมภำรกิจ	หรือไม่มีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 

ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 10 5.46 33 18.03 42 22.95 33 18.03 65 35.52

สพม. 42 1 2.38 4 9.52 11 26.19 10 23.81 16 38.10

รวม 225 11 4.89 37 16.44 53 23.56 43 19.11 81 36.00

	 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 11	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 4.89	 ระดับคุณภำพดีมาก จ�ำนวน	 37	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 16.44	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	53	เขต	คิดเป็นร้อยละ	23.56	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	43	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	19.11	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	81	เขต	คิดเป็นร้อยละ	36.00	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 วิเครำะห์	 สังเครำะห์	 และสรุปผลกำรด�ำเนินงำนครอบคลุมงำน 
ทั้ง	 4	 ด้ำน	 คือ	 ด้ำนวิชำกำร	 ด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนบุคคล	 และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป	 โดยก�ำหนดให้ 
ผู้รับผิดชอบร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อน�ำไปใช้ในกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนให้มีควำมสอดคล้องและ
เหมำะสมกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร	ควำมจ�ำเป็น	ส่งผลให้กำรท�ำงำนมีควำมต่อเนื่องและน�ำไปสู่
กำรแก้ปัญหำได้จริง	 ท้ังนี้จำกกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนจะเห็นได้ว่ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส่วนมำกน�ำผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำใช้ประกอบในกำรวำงแผนกำรท�ำงำน	 ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่มี
กระบวนกำรยังไม่ชัดเจน
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.		สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	ท�ำให้กำรด�ำเนินงำน
บำงโครงกำร/กิจกรรม	มีกำรปรับเปลี่ยน	เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน
	 2.		กระบวนกำรน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำพัฒนำยังขำดควำมชัดเจน
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ควรจัดสรรงบประมำณตั้ งแต ่ต ้นป ีงบประมำณและสอดคล ้องกับควำมต ้องกำร	 
เพื่อกำรวำงแผนด�ำเนินงำนที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
	 2.	ควรก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำให้มีควำมต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย	



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256324

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	1 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก	
เขต	2 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล�ำพูน	เขต	1 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	4 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี	 เขต	 2 ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	2 
และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 34	 (เชียงใหม่	 แม่ฮ่องสอน)	 เป็นต้น	 โดยน�ำ 
ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำวิเครำะห์	สังเครำะห์	และสรุปผลกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อหำจุดเด่น	จุดอ่อน	
ที่จะน�ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 ประกอบกับกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำน
ของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำย	 
โดยคณะท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยร่วมกันพิจำรณำ

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	2	กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management	:	KM)	
และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	 และน�ำ 
องค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง	พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร	โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 1)	กระบวนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร	 มีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำ	 ค้นหำควำมรู ้
มีควำมสอดคล้องเหมำะสมชัดเจน	 และน�ำไปสู่กำรปฎิบัติอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่องจนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยและเป็นแบบอย่ำงได้	และ
2)  กระบวนกำรส่งเสริมบุคลำกรในองค์กรให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management	:	KM)	
หรือมีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	
ภำยในกลุ่ม	 ระหว่ำงกลุ่มงำนและภำยในองค์กรสอดคล้องกับภำรกิจสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฎิบัติ
อย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง	สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้หรือมีนวัตกรรม	และ
3)		ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย	 เพื่อให้บุคลำกรได้เรียนรู้	 ครอบคลุมงำน 
ตำมภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง	และ
4)		มีกำรน�ำกระบวนกำรวิจัย	หรือเทคนิคกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำตนเอง	พัฒนำงำน
อย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง	และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้

4 1)		กระบวนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร	 มีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำ	 ค้นหำควำมรู ้
มีควำมสอดคล้องเหมำะสมชัดเจน	 และน�ำไปสู่กำรปฎิบัติอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่องจนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย	และ
2)  กระบวนกำรส่งเสริมบุคลำกรในองค์กรให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management	:	KM)	
หรือมีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	
ภำยในกลุ่ม	 และระหว่ำงกลุ่มงำนสอดคล้องกับภำรกิจสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฎิบัติอย่ำงเป็นระบบ
และอย่ำงต่อเนื่อง	และ
3)	ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้มีแหล่งเรียนรู้	เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้	สอดคล้องและครอบคลุม
งำนตำมภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง	และ
4)	มีกำรน�ำกระบวนกำรวิจัย	หรือเทคนิคกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำตนเอง	และพัฒนำงำน	
อย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 25

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

3 1)		กระบวนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร	 มีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำ	 ค้นหำควำมรู ้
มีควำมสอดคล้องเหมำะสมชัดเจน	และน�ำไปสู่กำรปฎิบัติอย่ำงเป็นระบบ	และ
2)  กระบวนกำรส่งเสริมบุคลำกรในองค์กรให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management	:	KM)	
หรือมีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	
ภำยในกลุ่ม	และระหว่ำงกลุ่มงำนสอดคล้องกับภำรกิจสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฎิบัติอย่ำงเป็นระบบ	และ
3)		กำรส่งเสริม	สนับสนุน	ให้มีแหล่งเรียนรู้	 เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้	ครอบคลุมงำนตำม
ภำรกิจ	และ
4)		มีกำรน�ำกระบวนกำรวิจัย	หรือเทคนิคกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำตนเอง	และพัฒนำงำน	
อย่ำงเป็นระบบ

2 1)		กระบวนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร	 มีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำ	 ค้นหำควำมรู ้
มีควำมสอดคล้องเหมำะสมชัดเจน	และน�ำไปสู่กำรปฎิบัติได้	และ
2)  กระบวนกำรส่งเสริมบุคลำกรในองค์กรให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management	:	KM)	
หรือมีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	 
ในระดับกลุ่มมีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับภำรกิจ	และ
3)	 กำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้มีแหล่งเรียนรู้	 เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้	 ตำมบริบทของ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำครอบคลุมงำนตำมภำรกิจ	และ
4)	กำรน�ำกระบวนกำรวิจัย	หรือเทคนิคกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำตนเองได้ชัดเจน

1 1)		กระบวนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร	 มีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำ	 ค้นหำควำมรู ้
ไม่ชัดเจนหรือน�ำไปสู่กำรปฎิบัติได้ยำก	และ
2) 	กระบวนกำรส่งเสริมบุคลำกรในองค์กรให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management	:	KM)	
หรือมีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	 
ในระดับกลุ่มไม่ชัดเจน	และ
3)		กำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้มีแหล่งเรียนรู้	 เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้	 ตำมบริบทของ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำยังไม่ครอบคลุมงำนตำมภำรกิจ	และ
4)		กำรน�ำกระบวนกำรวิจัย	หรือเทคนิคกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำตนเองได้ไม่ชัดเจน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.

จ�านวน
สพท.

ทั้งหมด
(เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 0 0.00 29 15.85 46 25.14 84 45.90 23 12.57

สพม. 42 0 0.00 0 0.00 7 16.67 30 71.43 5 11.90

รวม 225 0 0.00 29 12.89 53 23.56 114 50.67 28 12.44

*หมำยเหตุ	:	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถประเมินได้จ�ำนวน	1	เขต
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 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีมาก 
จ�ำนวน	 29	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 12.89	 ระดับคุณภำพดี	 จ�ำนวน	 53	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 23.56	 
ระดับคุณภำพพอใช้	จ�ำนวน	114	เขต	คิดเป็นร้อยละ	50.67	และระดับคุณภำพปรับปรุง	จ�ำนวน	28	เขต	 
คิดเป็นร้อยละ	12.44	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริมให้เกิด 
กำรจัดกำรเรียนรู้	 และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชพี
ร่วมกัน	 และน�ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตัวเอง	 พัฒนำงำน	
และพัฒนำองค์กำร	 ส่งผลให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทั้งระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันด้วยรูปแบบและวิธีกำร 
ที่หลำกหลำย	 รวมทั้งกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้ที่สำมำรถน�ำควำมรู้มำพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนได้มำกขึ้น	 บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น	
มีควำมรู้ที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรพัฒนำงำน	พัฒนำองค์กร	 ในส่วนของครูและบุคลำกรที่สถำนศึกษำได้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมำกขึ้น	 ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูมีเทคนิค	 วิธีกำรใหม่ๆ	 
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมำกขึ้น
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	บุคลำกรมีภำระงำนมำกและภำรกิจท่ีแตกต่ำงกันของแต่ละกลุ ่มงำนท�ำให้ไม่สะดวก 
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 2.		บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมสนใจใฝ่รู้	ขำดควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้	
	 3.	กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ระหว่ำงองค์กำรเกิดขึ้นน้อยเพรำะแต่ละองค์กำรมีภำระงำน 
ที่ต่ำงกันไป	มีควำมยุ่งยำก	ซับซ้อนต่ำงกัน	มีควำมแตกต่ำงตำมบริบำทของตนเอง
	 4. รูปแบบและวิธีกำรด�ำเนินงำนในแต่ละกลุ่มงำนยังขำดควำมชัดเจน	
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกรทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก 
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้สำมำรถน�ำควำมรู้มำใช้ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 2.	ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อน�ำแนวทำงที่ได้ไปพัฒนำต่อยอด	 เกิดนวัตกรรม 
ในกำรท�ำงำนอย่ำงหลำกหลำย
	 3. สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ระดับสถำนศึกษำและระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น
	 4.	น�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรควำมรู ้และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้
ที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง
	 5.	ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นระบบ	 สำมำรถเข้ำถึงได้และเรียนรู้ได้ทุกที	่
ทุกเวลำ
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 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี	 เขต	 1,	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี	เขต	2,	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี	เขต	2,	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลพบุรี	 เขต	 1	 และส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	 เขต	 1	
เป็นต้น	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน	 มีควำมกระตือรือร้น 
ในกำรศึกษำ	ค้นหำควำมรู้	มีควำมคิดเชิงระบบ	มีควำมสำมำรถรับรู้	เรียนรู้	และน�ำไปใช้ในกำรปรับปรุง
และพัฒนำงำน	
	 2.	จัดให้มีกำรประชุม	ชี้แจง	ฝึกอบรม	พบปะ	ทบทวนระดมควำมคิด	ของบุคลำกร	
	 3.	จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำย	เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	
	 4.	ศึกษำ	ค้นคว้ำเพื่อให้ได้แนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่ดี	เหมำะสม	มีประสิทธิภำพ แสดงควำมคิดเห็น	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สะท้อนปัญหำในกำรปฏิบัติงำน	 รับฟังแนวทำงปฏิบัติ	 แนวนโยบำย	และเสริมสร้ำง
บรรยำกำศกำรท�ำงำนเป็นทีม
	 5.	ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้	 (Knowledge	Management:	 KM)	 มีกำรสร้ำงชุมชน 
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (Professional	Learning	Community	 :	PLC)	ระดับกลุ่ม	และระดับองค์กำร	
และระหว่ำงระดับองค์กำร
 6. สร้ำงบรรยำกำศและจิตส�ำนึกร่วมในกำรท�ำงำนที่ดี	และมีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้อย่ำงชัดเจน
	 7.	ส่งเสริมให้มีกำรถอดบทเรียนท่ีประสบควำมส�ำเร็จ	 หรือสะท้อนผลจำกกำรด�ำเนินงำน	 
มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อยอดกำรด�ำเนินงำนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
	 8.	ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย	 เพื่อให้บุคลำกรได้เรียนรู้	 ครอบคลุมงำน 
ตำมภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง	
	 9.	น�ำกระบวนกำรวิจัย	หรือเทคนิคกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ�านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	3	กำรส่งเสริม	สนับสนุน	กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
ของบุคคล	 ครอบครัว	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชำชีพ	
สถำบันศำสนำ	สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
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เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 1)	กำรประสำน	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนขององค์คณะบุคคลมีควำมชัดเจน
เป็นระบบและน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	
2) ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	มีแนวปฎิบัติในกำรส่งเสริม	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ศึกษำของบุคคล	 ครอบครัว	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
องค์กรวิชำชีพ	 สถำบันศำสนำ	 สถำนประกอบกำร	 และสถำบันสังคมอื่น	 ที่ชัดเจนและง่ำย 
ต่อกำรน�ำไปสู่กำรปฎิบัติ	 มีกระบวนกำรที่เป็นระบบ	 สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีและน�ำผลมำใช ้
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
3)	 กำรสร้ำง	 พัฒนำ	 และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	 โดยมีรูปแบบ	 วิธีกำรท�ำงำนที่ชัดเจน
บรรลุตำมเป้ำหมำยและมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้

4 1)	กำรประสำน	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนขององค์คณะบุคคลมีควำมชัดเจน
เป็นระบบและน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
2) ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	มีแนวปฎิบัติในกำรส่งเสริม	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ศึกษำของบุคคล	 ครอบครัว	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
องค์กรวิชำชีพ	 สถำบันศำสนำ	 สถำนประกอบกำร	 และสถำบันสังคมอื่น	 ที่ชัดเจนและง่ำย 
ต่อกำรน�ำไปสู่กำรปฎิบัติที่เป็นระบบ	และน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
3)	 กำรสร้ำง	 พัฒนำ	 และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	 โดยมีรูปแบบ	 วิธีกำรท�ำงำนที่ชัดเจน
บรรลุตำมเป้ำหมำยและมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน

3 1)	 กำรประสำน	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนขององค์คณะบุคคลมีควำมชัดเจน
เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง
2) ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	มีแนวปฎิบัติในกำรส่งเสริม	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ศึกษำของบุคคล	 ครอบครัว	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
องค์กรวิชำชีพ	 สถำบันศำสนำ	 สถำนประกอบกำร	 และสถำบันสังคมอื่น	 ที่ชัดเจนและง่ำย 
ต่อกำรน�ำไปสู่กำรปฎิบัติที่เป็นระบบ
3)	 กำรสร้ำง	 พัฒนำ	 และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	 โดยมีรูปแบบ	 วิธีกำรท�ำงำนที่ชัดเจน
และมีข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง

2 1)	 กำรประสำน	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนขององค์คณะบุคคลมีควำมชัดเจน
และต่อเนื่อง
2) ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	มีแนวปฎิบัติในกำรส่งเสริม	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ศึกษำของบุคคล	 ครอบครัว	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
องค์กรวิชำชีพ	 สถำบันศำสนำ	 สถำนประกอบกำร	 และสถำบันสังคมอื่น	 ที่ชัดเจนและง่ำยต่อ
กำรน�ำไปสู่กำรปฎิบัติ
3)	กำรสร้ำง	พัฒนำ	และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	โดยมีรูปแบบและวิธีกำรท�ำงำนที่ชัดเจน
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ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

1 1)	กำรประสำน	ส่งเสริม	สนับสนุน	กำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนขององค์คณะบุคคลขำดควำมชัดเจน
2)	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	มีระบบกำรส่งเสริม	สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล	 ครอบครัว	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กร
วิชำชีพ	สถำบันศำสนำ	สถำนประกอบกำร	และสถำบันสังคมอื่น	ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
3)	 กำรสร้ำง	 พัฒนำ	 และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับภำยใน
และภำยนอกทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	ขำดรูปแบบและวิธีกำรท�ำงำนไม่ชัดเจน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 34 18.58 78 42.62 59 32.24 12 6.56 0 0.00

สพม. 42 13 30.95 18 42.86 8 19.05 3 7.14 0 0.00

รวม 225 47 20.89 96 42.67 67 29.78 15 6.66 0 0.00

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	 225	 เขต	 พบว่ำ	 มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม	จ�ำนวน	47	เขต	คิดเป็นร้อยละ	20.89	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	96	เขต	คิดเป็นร้อยละ	42.67	
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	67	เขต	คิดเป็นร้อยละ	29.78	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	15	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	6.67	และไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพปรับปรุง

จ�านวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชนของปีการศึกษา 2560 - 2562

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�านวนผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2560
(คน)

จ�านวนผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2561

(คน)

จ�านวนผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2562

(คน)

โดยครอบครัว 687 829 911

โดยสถำนประกอบกำร 3,865 4,647 5,413

โดยบุคคล 219 314 457

โดยองค์กรชุมชน	องค์กรเอกชน 582 1,387 1,611

รวม 5,353 7,177 8,392
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แสดงจ�านวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชนในปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

จ�านวน
ผู้เรียน 

ปีการศึกษา 
2562
(คน)

จ�านวน
ผู้เรียน
ออก

กลางคัน
(คน)

จบการศึกษา เข้าทดสอบ 
O-NET

จบ
การศึกษา

และศึกษาต่อ

จบ
การศึกษา

และมงีานท�า

ป.6 ม.3 ม.6* ป.6 ม.3 ม.6* ม.3 ม.6 ม.3 ม.6

โดยครอบครัว 911 20 125 33 69 42 12 2 35 30 2 60

โดยสถำนประกอบกำร 5,413 133 0 0 317 0 0 0 51 157 9 220

โดยบุคคล 457 6 39 15 4 4 0 0 14 3 0 4

โดยองค์กรชุมชน	
องค์กรเอกชน

1,611 16 53 146 85 17 17 0 69 5 23 84

รวม 8,392 175 217 194 475 63 29 2 169 195 34 368

หมำยเหตุ	ม.	6*	หมำยถึง	ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	6	หรือเทียบเท่ำ

 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ของบุคคล	 ครอบครัว	
เอกชน	องค์กรชุมชน	องค์กรเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิชำชีพ	 สถำบันศำสนำ	 สถำนประกอบกำรและสถำบัน
สังคมอ่ืนตำมสภำพและบริบทของแต่ละพื้นท่ี	 โดยเน้นกำรมี 
ส่วนร่วมกับบุคลำกรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำยในและ
ภำยนอกองค์กรด้วยรูปแบบ	วิธีกำรที่แตกต่ำง	เช่น	กำรสนับสนุน
งบประมำณ	และกำรเสนอแนะควำมคิดเห็น	เป็นต้น
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง	ๆ	ขำดควำมชัดเจนและมีขั้นตอน 
กำรด�ำเนินงำนมำก	เช่น	กำรยื่นควำมประสงค์	กำรขออนุญำต	กำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ	กำรวัด
และประเมิน	 ตัดสินผลกำรศึกษำ	 กำรออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ	 กำรจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้เรียน	 
กำรจัดท�ำข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล	กำรก�ำกับ	ติดตำม	กำรแจ้งย้ำย	และกำรยกเลิกกำรจัดกำรศึกษำ	เป็นต้น
 2. กำรปฏิบัติมีควำมซ�้ำซ้อนในภำรกิจงำน	มีกำรประสำนกับหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย	
	 3.	กำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวในพื้นที่ห่ำงไกลค่อนข้ำงล�ำบำก
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ควรมีกำรฝึกอบรม	 สัมมนำให้กับผู้รับผิดชอบ/ผู้ขอจัดกำรศึกษำในแต่ละพื้นที่	 เพื่อให้เกิด
ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	ควำมชัดเจนในรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำและเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 2.		ควรมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรท�ำงำนให้มีลักษณะ	 One	 Stop	 Service	 มีเจ้ำหน้ำที่เฉพำะ
อย่ำงน้อย	2	-	3	คน	เพื่อดูแลกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือได้อย่ำงถูกต้อง	หรือ
ศูนย์กลำงในกำรให้ค�ำแนะน�ำ
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	 3.	ควรมีระบบฐำนข้อมูลรวมของกำรศึกษำโดยครอบครัว	 สถำนประกอบกำร	 บุคคล	 องค์กร
ชุมชน	เพื่อน�ำเข้ำข้อมูลรำยละเอียดต่ำง	ๆ	ได้แก่	โครงสร้ำงกำรจัดสรรงบประมำณ	กำรมีรหัสสถำนศึกษำ	 
รหัสประจ�ำตัวเด็ก	 และกำรจัดกำรศึกษำโดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ต้องเข้ำมำ	 กรอกข้อมูลและปรับปรุง
ข้อมูลอยู่เสมอ
	 4.	พิจำรณำปรับแก้ไขระเบียบ	 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภำพจริง	 หรือบริบทของ
แต่ละพื้นที่	
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนท่ีชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์	เขต	3	
และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี	 เขต	 1	 เป็นต้น	 โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำน 
ให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต	ได้ร่วมกับบริษัทต่ำง	ๆ	ภำคเอกชน	ภำคประชำสังคม	
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ร่วมกันก�ำกับ	 ติดตำม	 และตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน	 โดยใช ้
PHUKET Model 
 P : Planing	(PLC)	กำรวำงแผน	โดยใช้กระบวนกำร	PLC
 H :	Handle	กำรด�ำเนินกำรตำมแผนงำน	ร่วมกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	
 U	:	Understanding	กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน
 K	:	Knowledge	กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
 E	:	Evaluation	กำรประเมินค่ำ	จุดเด่น/จุดควรพัฒนำ
 T	:	Treatment	ท�ำนุบ�ำรุง/เยียวยำ/พัฒนำ/ส่งเสริม
	 กำรส่งเสริม	สนับสนุนให้บุคคล	ครอบครัว	และองค์กร	มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
อ�ำนวยควำมสะดวก	 ประสำนงำนเกี่ยวกับผู้เรียน	 ให้ค�ำแนะน�ำ	 ก�ำกับติดตำม	 วัดและประเมินผล 
โดยด�ำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	ภำยใต้ควำมร่วมมือ
ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	6	พัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล	จัดท�ำแผน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 มีควำมชัดเจนและเป็นระบบอย่ำงต่อเน่ือง	 และมีแนวทำง
กำรด�ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงได้

4 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล	จัดท�ำแผน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	มีควำมชัดเจนและเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง

3 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล	จัดท�ำแผน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำครอบคลุม	มีควำมชัดเจนและเป็นระบบ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256332

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

2 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล	จัดท�ำแผน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำครอบคลุมและมีควำมชัดเจน

1 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล	จัดท�ำแผน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไม่ครอบคลุมและขำดควำมชัดเจน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 28 15.30 39 21.31 88 48.09 23 12.57 5 2.73

สพม. 42 2 4.76 11 26.19 21 50.00 7 16.67 1 2.38

รวม 225 30 13.33 50 22.22 109 48.44 30 13.33 6 2.66

	 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 30	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 13.33	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	 50	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 22.22	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	109	เขต	คิดเป็นร้อยละ	48.44	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็น
ร้อยละ	13.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	6	เขต	คิดเป็นร้อยละ	2.66	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท�ำข้อมูลและก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเก่ียวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำไว้ชัดเจน	 ส่งผลให้ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถำนศึกษำ 
เห็นควำมส�ำคัญและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	บุคลำกรไม่เพียงพอ	 มีภำระงำนหลำยอย่ำงท�ำให้ไม่สำมำรถติดตำม	 ตรวจสอบคุณภำพ
สถำนศึกษำได้ทุกแห่ง
	 2.	บุคลำกรบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
	 3.	กำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	ยังไม่สะท้อนคุณภำพกำรศึกษำ
และยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
	 4.	กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 (SAR)	 ของสถำนศึกษำ	 บำงส่วนขำดเครื่องมือติดตำม	
ตรวจสอบคุณภำพที่มีประสิทธิภำพ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรมีฐำนข้อมูลที่ชัดเจน	 เพื่อใช้ในกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน
เกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ที่สำมำรถสะท้อนสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
ของสถำนศึกษำ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 33

	 2.	จัดตั้งเครือข่ำยช่วยเหลือโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่มีผู ้บริหำรโรงเรียนและครูไม่ครบชั้น	 
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
	 3.		ส่งเสริมให้ด�ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
	 4.		ควรสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรจัดท�ำรำยงำน	 ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ	 กำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ	 (Self-	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 ให้กับสถำนศึกษำให้ครอบคลุมทุกด้ำน	 เช่น	 
กำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำย	 แนวทำงกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ	เป็นต้น
	 5.	ควรมีกำรบูรณำกำรกำรนิเทศ	ติดตำม	ให้ครอบคลุมทั่วถึงและด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล�ำปำง	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ	
เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี	เขต	3	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรัง	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 17	 (จันทบุรี	 ตรำด)	 
และส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 20	 (อุดรธำนี)	 โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำน 
ให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.		จัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	
	 2.	วำงแผนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
	 3.	ศึกษำ	 วิเครำะห์	 กรอบกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 2561	 และเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง	
(Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 รำยตัวบ่งชี้	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	
	 4.	ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด
	 5.	ติดตำม	ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ	ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	
	 6.		วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรติดตำม	ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด	
	 7.		สรุปผลกำรด�ำเนินงำนและน�ำไปสู่กำรพัฒนำ	ปรับปรุง	แก้ไข

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1	กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ	สอดคล้องกับนโยบำย	
ปัญหำ	และควำมต้องกำร



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256334

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับภำรกิจ	 นโยบำย	 ปัญหำ	
ควำมต้องกำร	มีควำมชัดเจนและสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฎิบัติได้อย่ำงเป็นระบบ	บรรลุตำมเป้ำหมำย
และระยะเวลำที่ก�ำหนด 

4 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับภำรกิจ	 นโยบำย	 ปัญหำ	
ควำมต้องกำร	 มีควำมชัดเจนและสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฎิบัติได้อย่ำงเป็นระบบและบรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่ก�ำหนด

3 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับภำรกิจ	 นโยบำย	 ปัญหำ	
ควำมต้องกำร	มีควำมชัดเจนและสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฎิบัติได้อย่ำงเป็นระบบ

2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับภำรกิจ	 นโยบำย	 ปัญหำ	
ควำมต้องกำร	มีควำมชัดเจนและสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฎิบัติได้

1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ	 กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรไม่สอดคล้องกับภำรกิจ	 นโยบำย	
ปัญหำ	ควำมต้องกำรและขำดควำมชัดเจน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 149 81.42 11 6.01 20 10.93 2 1.09 1 0.55

สพม. 42 31 73.81 3 7.14 8 19.05 0 0.00 0 0.00

รวม 225 180 80.00 14 6.22 28 12.45 2 0.89 1 0.44

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 180	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 80.00	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	 14	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 6.22	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	 28	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 12.45	 ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	 2	 เขต	 คิดเป็น 
ร้อยละ	0.89	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.44	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ	 โดยยึดแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี
ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อให้สำมำรถบริหำร
งบประมำณได้อย่ำงคุ ้มค่ำและสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน	 โครงกำรที่มีลักษณะกำรด�ำเนินงำน	
วัตถุประสงค์	และเป้ำหมำย	กลุ่มเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพ
สูงสุด	 ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ	 ข้อบังคับและสภำพบริบทของพื้นที่และงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร	
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 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ	 ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนมีเวลำไม่เพียงพอในกำรด�ำเนินงำน
ตำมแผนที่ก�ำหนด	
 2. กำรจัดสรรงบประมำณ	ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็น
	 3.		เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคระบำดใหม่	 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 (COVID-19))	ส่งผล
ให้ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรตำมแผนได้ทันตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ควรจัดสรรงบประมำณต้นปีงบประมำณ	เพื่อให้สำมำรถวำงแผนงบประมำณได้ทั้งระบบ	
	 2.	ควรมีแผนกำรก�ำกับ	ติดตำม	กำรด�ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง
	 3.	 ควรบูรณำกำรในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ร่วมกันให้มำกขึ้น	 เพื่อให้เกิดกำรประหยัด
งบประมำณ	ระยะเวลำ	และเกิดควำมคุ้มค่ำ
	 4.	จัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็น
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล�ำปำง	 เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์	
เขต	3	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	3	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สระแก้ว	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร	เขต	1	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส	เขต	1	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้	
	 1.	ศึกษำ	วิเครำะห์	สังเครำะห์	นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ	ผลกำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ	พร้อมทั้งมีกำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ	
 2.	วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	นโยบำย	สภำพปัญหำ	
ควำมต้องกำร	และศักยภำพของหน่วยงำน	
	 3.		จัดท�ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 ให้มีควำมยืดหยุ่น	 สำมำรถปรับเปล่ียนให้มีควำมเหมำะสม
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	
	 4.		บริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร	โดยกำรปรับลดกิจกรรม	โครงกำร
บำงส่วน	หรือพิจำรณำชะลอกำรด�ำเนินกำรกิจกรรม	โครงกำรตำมควำมเหมำะสม	
	 5.	บูรณำกำรกิจกรรม	 โครงกำรท่ีมีลักษณะกำรด�ำเนินกำรเหมือนกัน	 หรือคล้ำยคลึงกัน	 
หรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน	หรือสอดคล้องกันเพื่อให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	3	กำรพัฒนำส่งเสริม	ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 กำรวำงแผน	 กำรพัฒนำส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 สู ่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็น	 
มีควำมเหมำะสม	ชัดเจน	เป็นระบบบรรลุตำมเป้ำหมำยและมีแนวทำงที่เป็นแบบอย่ำงได้

4 กำรวำงแผน	 กำรพัฒนำส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 สู ่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็น	 
มีควำมเหมำะสม	ชัดเจน	เป็นระบบและบรรลุตำมเป้ำหมำย

3 กำรวำงแผน	 กำรพัฒนำส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 สู ่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็น	 
มีควำมเหมำะสม	ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย	ชัดเจนและเป็นระบบ

2 กำรวำงแผน	 กำรพัฒนำส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 สู ่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็น	 
มีควำมเหมำะสม	ชัดเจน

1 กำรวำงแผน	 กำรพัฒนำส่งเสริม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 สู่ควำมเป็นมืออำชีพไม่สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็น 
และขำดควำมชัดเจน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.

จ�านวน 
สพท. 

ทั้งหมด 
(เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 6 3.28 58 31.69 54 29.51 57 31.15 7 3.83

สพม. 42 0 0.00 13 30.95 14 33.33 9 21.43 5 11.90

รวม 225 6 2.67 71 31.56 68 30.22 66 29.33 12 5.33

*หมำยเหตุ	:	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถประเมินได้	จ�ำนวน	2	เขต

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 6	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 2.67	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	 71	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 31.56	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	 68	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 30.22	 ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	 66	 เขต	 
คิดเป็นร้อยละ	29.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	12	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.33	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท�ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 หรือจัดท�ำ
โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีของส�ำนักงำน 
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เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	อยู่ภำยใต้ควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	มีแนวทำงกำรด�ำเนิน
งำนท่ีสนองกลยุทธ์	 จุดเน้น	 และสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ�ำเป็นของข้ำรำชกำรครู	 และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	 จนสำมำรถส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดี	
รวมทั้งส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองในวิชำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 สอดคล้องกับแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร	 
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีข้อจ�ำกัดและต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรพัฒนำ 
อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	
	 2.		งบประมำณในกำรด�ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอ	
	 3.		งบประมำณและระยะเวลำในกำรพัฒนำมีจ�ำกัด	
	 4.		หลักสูตรในกำรพัฒนำส่วนหนึ่งไม่ตรงกับควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็น
	 5.	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 บำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองและ
พัฒนำงำนในหน้ำที่
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง	
 2. ควรจัดท�ำโปรแกรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ที่หลำกหลำย
ครอบคลุมและทั่วถึงบุคลำกรทุกกลุ่มงำน
	 3.	ควรจัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เพียงพอ 
กับควำมจ�ำเป็นและควำมต้องกำรพัฒนำ
	 4.	ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึงประโยชน์
และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร	เขต	2	เป็นต้น	โดยมีแนวทำง	ดังนี้
	 1.	ส�ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
	 2.	ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ
	 3.	วำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 โดยจัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรและแผนปฏิบัติกำร
ประจ�ำปี	
	 4.	จัดท�ำโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ให้ตรงกับจุดเน้นและนโยบำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ	
 5. จัดท�ำหลักสูตรออนไลน์โดยกลุ่มงำนต่ำง	 ๆ	 ที่ครอบคลุมภำรกิจทุกกลุ่มงำน	 เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลำกรได้พัฒนำตนเองอย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
	 6.	ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ได้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร
และตรงตำมวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย	
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	 7.	ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 โดยยกย่อง	 เชิดชูเกียรติครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีผลงำนดีเด่น	 และเป็นแบบอย่ำงได้	 เพื่อสร้ำงขวัญก�ำลังใจ	 และเผยแพร่
ผลงำนรวมทั้งน�ำมำสู่กำรเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้น
 8. ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อน�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	1	กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 1)		มีกำรสร้ำง	พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง
ภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง	อย่ำงเป็นระบบ
2)		มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย	สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน	และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศส�ำหรับกำรบริหำร	ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
3)		มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
4)		มีกำรสร้ำง	หรือ	พัฒนำ	หรือ	น�ำนวัตกรรม	ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
5)		สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ	และปรับปรุง	พัฒนำ

4 1)		มีกำรสร้ำง	 พัฒนำเครือข่ำย	 และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง	อย่ำงเป็นระบบ
2)		มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย	สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน	และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศส�ำหรับกำรบริหำร	ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
3)		มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
4)		มีกำรน�ำนวัตกรรม	ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
5)		สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ	และปรับปรุง	พัฒนำ

3 1)	 มีกำรสร้ำง	 พัฒนำเครือข่ำย	 และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ	 ที่มีควำมสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2)	มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย	สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน	และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ	ส�ำหรับกำรบริหำร	ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
3)	มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
4)		มีกำรน�ำนวัตกรรม	ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้

2 1)	มีกำรสร้ำง	พัฒนำเครือข่ำย	และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง
ภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง	
2)	มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย	สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน	และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ	ส�ำหรับกำรบริหำร	ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
3)		มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ

1 1)	 มีกำรสร้ำง	 พัฒนำเครือข่ำย	 และบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เช่ือมโยง
ภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง	
2)	มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย	สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน	และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ	ส�ำหรับกำรบริหำร	ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
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ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 

ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 81 44.26 52 28.42 38 20.77 11 6.01 1 0.55

สพม. 42 21 50.00 9 21.43 10 23.81 1 2.38 1 2.38

รวม 225 102 45.33 61 27.11 48 21.33 12 5.33 2 0.89

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	102	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	45.33	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	61	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	27.11	
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	48	เขต	คิดเป็นร้อยละ	21.33	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	12	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	5.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำเครือข่ำย	 และ
บริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกับภำยในและภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และส่วนกลำง	 โดยมีกำรวำงแผนและจัดท�ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ด้วยกำรใช้โปรแกรม
ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำปรับใช้ให้เหมำะสม	 อย่ำงเป็นระบบ	
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ตรวจสอบข้อมูล	 ประมวลผล	 เพ่ือน�ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ 
ในกำรวำงแผนและเชื่อมโยงกับเครือข่ำยภำยในและภำยนอกท่ีสำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ	ในกำรใช้งำนข้อมูลสำรสนเทศบนเว็บไซต์	
	 2.	ข้อมูลสำรสนเทศที่ส่วนหนึ่งขำดควำมน่ำเชื่อถือ	ข้อมูลไม่ถูกต้อง	ไม่เป็นปัจจุบัน
	 3.	ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท�ำให้กำรท�ำงำนบน	Digital	Platform	ขำดประสิทธิภำพ
	 4.	ควำมแตกต่ำงของโครงสร้ำงข้อมูลแต่ละประเภท	แต่ละกลุ่มงำน	ท�ำให้กำรจัดเตรียมฐำนข้อมูล	
และกำรน�ำเข้ำข้อมูลในระบบมีควำมยุ่งยำก	
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	จัดท�ำระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหน่วยงำน	 เพ่ือให้ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงเป็นระบบ	ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	และน่ำเชื่อถือ
 2. จัดสรรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่มีควำมเร็วสูงให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย	
	 3.		จัดหำอุปกรณ์เครื่องมือในกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศให้เพียงพอและทันสมัย
	 4.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรมีกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้ครอบคลุมภำระงำน 
ของทุกกลุ่ม	แยกเป็นภำรกิจงำน	จัดให้เป็นหมวดหมู่	เพื่อสะดวกในกำรเข้ำถึงและน�ำไปใช้	
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	 5.	พัฒนำบุคลำกร	ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง	พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับ 
กำรอบรมด้ำนเทคนิคสำรสนเทศใหม่	ซึ่งจะได้น�ำมำปรับใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร	 เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่	เขต	5	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปรำจีนบุรี	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	9	(สุพรรณบุรี	นครปฐม)	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 
เขต	16	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	21	(หนองคำย	บึงกำฬ)	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	38	(สุโขทัย	ตำก)	เป็นต้น	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้	
	 1.		รวบรวมข้อมูลของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
	 2.		ตรวจสอบข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดกระท�ำข้อมูลให้สำมำรถน�ำไปใช้ได้
	 3.		จัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศ	 โดยประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี	 เชื่อมโยงกันทั้งภำยใน	 ภำยนอก 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	และส่วนกลำง	ให้สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว	ประหยัดงบประมำณ	และทันตำม 
ควำมต้องกำร
	 4.	ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนครอบคลุมได้ในทุกภำรกิจ	
โดยกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรพัฒนำโปรแกรม	ระบบเครือข่ำย	 Line	 Application	
Facebook	Website	หรือ	Digital	 Platform	 เป็นต้น	 เพื่อให้ประหยัดงบประมำณ	 เกิดควำมสะดวก	
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน	
	 5.	จัดท�ำคู่มือกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย	Line	Application	Facebook	Website	หรือ	Digital	
Platform	และอื่น	ๆ	เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	และใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ	 
	 6.	พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนระบบข้อมูลสำรสนเทศระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
และระดับสถำนศึกษำรวมท้ังข้ำรำชกำรครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ให้มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำ	สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูลและประยุกต์ใช้สำรสนเทศกับสถำนศึกษำได้
	 7.		ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครู	 บุคลำกรในสังกัดมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แก้ปัญหำ	 และสื่อสำร
ร่วมกันกับหน่วยงำนในสังกัดและที่เกี่ยวข้อง	
	 8.	จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยเพื่อแจ้งข้อมูลข่ำวสำรและประสำนงำนในส่วนต่ำงๆ	 สำมำรถเข้ำถึง
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ	 และกำรส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในหน้ำเว็บไซต์	 ส่งผลให้บุคลำกรในทุกกลุ่ม
สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ	 รวมทั้งมีกำรประสำนงำนกำรใช้งำนข้อมูลสนเทศได้อย่ำง 
คล่องตัวตลอดเวลำ	
	 9.	ติดตำม	 ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อให ้
กำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง	บรรลุเป้ำหมำย	และมีกำรพัฒนำงำนที่ดีขึ้น	
	 10.	 ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศของปีที่ผ่ำนมำเพื่อน�ำผลกำรด�ำเนินงำน 
มำวิเครำะห์ปัญหำ	 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน	 เพื่อจัดท�ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในปีถัดไปให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	กำรจัดระบบติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ
ภำรกิจหลัก	4	ด้ำน	และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 1)	 กำรจัดท�ำแผนกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	
4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และ
กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติชัดเจนและสอดคล้องตำมสภำพของพื้นที่อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2)	 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศ 
กำรจัดกำรศึกษำ	 และคณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
ชัดเจนและต่อเนื่อง
3)	 กำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	 
4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และ
กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติสอดคล้องตำมแผนงำนที่ก�ำหนดอย่ำงเป็นระบบและบรรลุเป้ำหมำย
4)	 กำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
ครบภำรกิจหลัก	 4	 ด้ำน	 คือ	 ด้ำนวิชำกำร	 ด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนกำรบริหำร	 งำนบุคคล	 
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	รวมถึงกำรน�ำผลไปใช้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

4 1)	 กำรจัดท�ำแผนกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	
4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และ
กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2)	 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศ 
กำรจัดกำรศึกษำ	 และคณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
ชัดเจน
3)	 กำรติดตำม	 ตรวจสอบ	ประเมินผล	 และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	 4	 ด้ำน	 คือ	
ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และกำรน�ำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติสอดคล้องตำมแผนงำนที่ก�ำหนดอย่ำงเป็นระบบ
4)	 กำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ
หลัก	4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	
และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	สะท้อนผลกำรท�ำงำนได้ชัดเจน	และน�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง

3 1)	 กำรจัดท�ำแผนกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	
4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และ
กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติชัดเจน	สอดคล้องตำมสภำพของพื้นที่
2)		กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศ 
กำรจัดกำรศึกษำ	 และคณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
ชัดเจน
3)	 กำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	 4	ด้ำน	คือ	
ด้ำนวิชำกำร	 ด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	 และกำรน�ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	สอดคล้องตำมแผนงำนที่ก�ำหนด
4)	 กำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ
หลัก	4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	
และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	สะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนได้ชัดเจน
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ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

2 1)	 กำรจัดท�ำแผนกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	
4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และ
กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติชัดเจน	น�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้
2)	 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศ 
กำรจัดกำรศึกษำ	 และคณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
ชัดเจน
3)	 กำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	 4	ด้ำน	คือ	
ด้ำนวิชำกำร	 ด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	 และกำรน�ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
4)	กำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก	
4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำร	งำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และ
กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

1 1)	 กำรจัดท�ำแผนกำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 
4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และ
กำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติแต่ขำดควำมชัดเจน
2)	 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศ 
กำรจัดกำรศึกษำ	 และคณะกรรมกำรในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
ขำดควำมชัดเจน
3)		กำรติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำไม่ครบภำรกิจหลัก	4	ด้ำน	คือ	
ด้ำนวิชำกำร	 ด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	 และกำรน�ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
4)	 กำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำไม่ครบ
ภำรกิจหลัก	4	ด้ำน	คือ	ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำร	งำนบุคคล	ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป	และกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 32 17.49 39 21.31 59 32.24 25 13.66 28 15.30

สพม. 42 5 11.90 6 14.29 15 35.71 5 11.90 11 26.19

รวม 225 37 16.44 45 20.00 74 32.89 30 13.33 39 17.33

	 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	 225	 เขต	 พบว่ำ	 มีผลกำรด�ำเนินงำนระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 37	 เขตคิดเป็นร้อยละ	 16.44	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	 45	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 20.00	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	74	เขต	คิดเป็นร้อยละ	32.89	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	13.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	39	เขต	คิดเป็นร้อยละ	17.33	
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 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีแผนพัฒนำกำรศึกษำ	 แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 แผนกำรนิเทศ
และติดตำมเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนให้เกิดผลผลิต	ผลลัพธ์ตำมที่ก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเรจ็	
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งมีกำรก�ำกับ	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนที่เป็นระบบ
ครอบคลุมภำระงำน	ส่งผลให้สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรช่วยเหลือมำกขึ้น	ตลอดจนสำมำรถด�ำเนินงำน
อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ	หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่ำง	ๆ	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	อย่ำงถูกต้อง	
โปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้	
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมีควำมล่ำช้ำและไม่เพียงพอ	
	 2.		กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	ส่งผลต่อกำรลงพื้นที่
	 3.		กำรประสำนงำนภำยใน	และภำยนอกไม่ชัดเจน	อำจเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
	 4.		นโยบำย	เป้ำหมำย	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ไม่ชัดเจน	เปลี่ยนแปลงบ่อย	
	 5.	กำรบูรณำกำรงำนตำมภำรกิจยังขำดควำมชัดเจน
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.		ก�ำหนดนโยบำย	เป้ำหมำยที่ชัดเจน	และมีควำมต่อเนื่อง
	 2.		จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอและสอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็น
	 3.		ผู้ปฏิบัติงำนควรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ	สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย	เพื่อพัฒนำกำรด�ำเนินงำน
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
	 4.	บูรณำกำรภำระงำนในกำรก�ำกับ	 ติดตำม	 ประเมินผลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน	 และ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนมีประสิทธิภำพ	ประสิทธิผล	ทันตำมเวลำที่ก�ำหนด
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
แม่ฮ่องสอน	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำล�ำพูน	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์	 เขต	 3	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	 1	
ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 28	 (ศรีสะเกษ	 ยโสธร)	 
และส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 37	 (แพร่	 น่ำน)	 เป็นต้น	 โดยมีกระบวนกำรในกำร
ด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.		วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน	ปัญหำอุปสรรคในรอบปีที่ผ่ำนมำร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
	 2.		วำงแผนก�ำหนดแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง	
		 3.	ก�ำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้ำประสงค์	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ	ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จในแต่ละ
ยุทธศำสตร์	 จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดท�ำโครงกำร/กิจกรรมเป็นกำรน�ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
	 4.	จัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำครอบคลุมตำมภำระงำนและ 
ควำมต้องกำรควำมจ�ำเป็นของพื้นที่



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256344

  5. น�ำนโยบำย	จุดเน้นกำรพัฒนำ	สู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ	
โดยจัดให้มีกระบวนกำรก�ำกับ	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนสม�่ำเสมอ	 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อผู้บริหำร 
ที่รับผิดชอบ
 6. น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบข้อมูลสำรสนเทศของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
	 7.	ก�ำกับ	ติดตำม	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้วยระบบข้อมูลสำรสนเทศ

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความส�าเร็จและเป็นแบบอย่างได้
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนหรือผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย	ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่บรรลุเป้ำหมำยประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนภำยใน
ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีเกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรทั้งภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 จนเกิดประสิทธิภำพ	 เป็นที่ยอมรับและ
สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย	
ประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได	้
อย่ำงน้อย	5	ชิ้นงำน	5	กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

4 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย	
ประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได	้
อย่ำงน้อย	4	ชิ้นงำน	4	กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

3 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย	
ประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได	้
อย่ำงน้อย	3	ชิ้นงำน	3	กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

2 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย	
ประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได	้
อย่ำงน้อย	2	ชิ้นงำน	2	กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

1 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย	
ประสบควำมส�ำเร็จตำมภำรกิจ	 แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได	้
น้อยกว่ำ	2	ชิ้นงำน	2	กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
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ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.

จ�านวน 
สพท. 

ทั้งหมด 
(เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 21 11.48 43 23.50 78 42.62 22 12.02 19 10.38

สพม. 42 2 4.76 14 33.33 14 33.33 8 19.05 4 9.52

รวม 225 23 10.22 57 25.33 92 40.90 30 13.33 23 10.22

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 23	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 10.22	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	 57	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 25.33	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	92	เขต	คิดเป็นร้อยละ	40.90	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	30	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	13.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	23	เขต	คิดเป็นร้อยละ	10.22	
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรสนับสนุน	 ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงำนได้พัฒนำงำนในหน้ำที่ 
ที่รับผิดชอบ	 โดยเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ภำรกิจตำมบทบำทหน้ำที่เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำให้เกิดประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น	 และก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพบริบทควำมต้องกำรพัฒนำ	 
ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรต่อยอดงำนเดิมที่ท�ำอยู่ก่อนแล้วหรือพัฒนำชิ้นงำนใหม่ที่เป็นกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 โดยลักษณะของผลงำนหรือชิ้นงำนที่ได้รับกำรพิจำรณำ
ให้เป็นแบบอย่ำงได้นั้น	 จะมีผลกำรด�ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	 มีกระบวนกำรด�ำเนินงำน 
ที่สะท้อนกำรท�ำงำนได้ชัดเจน	 และสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อได้	 รวมท้ังมีผลกำรด�ำเนินงำน 
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพปรำกฏเห็นได้ชัดเจน	 ในขณะที่	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน
ระดับ	ปรับปรุง	และพอใช้	เมื่อพิจำรณำชิ้นงำน	พบว่ำ	ผลงำนหรือชิ้นงำนที่เสนอมีลักษณะกำรด�ำเนินงำน
เป็นงำนประจ�ำ	 กระบวนกำรท�ำงำนไม่สะท้อนกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถน�ำไปเป็นแนวทำงได้	 และไม่มี
ควำมโดดเด่นหรือแตกต่ำงจำกกำรท�ำงำนประจ�ำ	จำกกำรวิเครำะห์	สังเครำะห์	ผลงำนหรือชิ้นงำน	พบว่ำ	
ลักษณะของผลงำนหรือชิ้นงำนท่ีแสดงถึงควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้	 เช่น	 กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก	 กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน	 และ
กำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรนิเทศ	เป็นต้น	
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	ผลงำนหรือชิ้นงำนที่เสนอ	 ส่วนหนึ่งเป็นงำนประจ�ำท�ำ
ตำมปกติที่ยังไม่เห็นควำมแตกต่ำงหรือโดดเด่น	เช่น	กำรจัดท�ำแผน
ปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	 กำรควบคุมภำยใน	 
กำรจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน	เป็นต้น
	 2.	กำรเขียนรำยละเอียดกระบวนกำรด�ำเนินงำนไม่ชัดเจน	
ไม่สะท้อนกำรเป็นแนวทำงในกำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้
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	 3.	ผลงำนหรือชิ้นงำนบำงส่วนเป็นโครงกำรจำกส่วนกลำงก�ำหนด	ซึ่งกระบวนกำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่สะท้อนกำรด�ำเนินงำนที่แตกต่ำง	 ขำดกำรก�ำหนดมำตรกำร	 แนวทำง
กำรท�ำงำนที่สอดคล้องกับพื้นที่ให้เห็นชัดเจน	เช่น	กำรประเมินควำมโปร่งใส	(ITA)	กำรอบรมพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และกิจกรรมลูกเสือ	เป็นต้น
	 4.	ผลงำนหรือชิ้นงำนส่วนมำกจะไม่กระจำยไปทุกกลุ่มงำน	 ส่งผลให้กำรเสนอผลงำนหรือชิ้นงำน 
ได้ไม่ครบทุกกลุ่มงำนตำมที่ก�ำหนด	ประกอบกับบุคลำกรส่วนหนึ่งยังไม่เห็นควำมส�ำคัญในกำรเสนอผลงำน
หรือชิ้นงำน	
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ชี้แจง	สร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกรให้ทรำบถึงวิธีกำร	แนวทำงกำรน�ำเสนอผลงำนหรือชิ้นงำน
ที่สำมำรถด�ำเนินงำนกำรได้ส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
	 2.	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้บุคลำกรและกลุ่มงำน	 พัฒนำงำนในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมน�ำเสนอ 
ผลงำนที่เป็นประโยชน์
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนได้บรรลุเป้ำหมำยและมีแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 
 1.  ด้านการบริหารจัดการ
	 	 1.1	 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กสู่ควำมเป็นเลิศ	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 3	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี	 เขต	 2	 ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่	 เขต	 1	 และส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่	
เขต	1	เป็นต้น
	 	 1.2	 กำรจัดกำรศึกษำทวิศึกษำ	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก	 
เขต	2	เป็นต้น
	 	 1.3	 กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค	์ 
เขต	1	เป็นต้น
	 	 1.4	 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส	เขต	2	เป็นต้น
	 	 1.5	 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้รูปแบบห้องเรียนคุณภำพ	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่	เขต	1	เป็นต้น
	 	 1.6	 กำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี	เขต	1	เป็นต้น
	 	 1.7	 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้	 LEARN	 AT	 HOME	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	1	เป็นต้น
	 	 1.8	 กำรจัดท�ำคลังข้อมูล	เช่น	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ	เขต	3	เป็นต้น
 2.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	 	 2.1	 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบบูรณำกำร	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	 เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	 เขต	 1	 
และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอยุธยำ	เขต	1	เป็นต้น
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  2.2 กำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญ	:	สำยอำชีพ	(50:50)	เช่น	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	1	เป็นต้น
 3.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 	 3.1	 กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู ้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 	 1	 เช ่น	 
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี	เขต	2	เป็นต้น
	 	 3.2	 กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ส�ำหรับเด็กบนพื้นที่สูง	(Read	Rith	For	Child	:	RRC)	
เช่น	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก	เขต	2	เป็นต้น
	 	 3.3	 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 Phonics	 ส�ำหรับครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษระดับ
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี	 1-3	 โดยใช้กระบวนกำรนิเทศ	 ติดตำม	 แบบ	 3C3M	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย	เขต	3	เป็นต้น
	 	 3.4		กำรยกระดับผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน	(NT	/O-NET	เช่น	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่	 เขต	 1	 และ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	3	เป็นต้น
	 	 3.5		ค่ำยพัฒนำครูแกนน�ำภำษำไทย	น�ำพำนักเรียน	 สู่กำรอ่ำนออกเขียนได้	 เช่น	 ส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ	เขต	2	เป็นต้น
	 	 3.6	 กำรวิจัยและพัฒนำควำมสำมำรถครูผู้สอนภำษำไทย	ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3	ด้วยกระบวนกำร
นิเทศแบบรวมพลังเครือข่ำย	เช่น	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว	เขต	1	เป็นต้น
 4. กระบวนการนิเทศ
	 	 4.1		กำรนิเทศออนไลน์	 ผ่ำนระบบ	 AMSS	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส	เขต	2	เป็นต้น
	 	 4.2		กำรนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน	เช่น	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ	
เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์	 เขต	 3	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำน่ำน	เขต	1	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร	เป็นต้น
	 	 4.3		กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กด้วยกระบวนกำร“ร่วมพัฒนำ”	 เช่น	 ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน	เขต	1	เป็นต้น
		 โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.		ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกร	ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง	
	 2.		ก�ำหนดให้แต่ละกลุ่มงำนวิเครำะห์	สังเครำะห์ถึงสภำพปัญหำ	ข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินงำน	
เพื่อน�ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำให้สอดคล้องกับสภำพจริงและควำมจ�ำเป็น
	 3.		ส่งเสริม	 สนับสนุนแต่ละกลุ่มงำนให้สร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีสะท้อนภำพกำรท�ำงำนได้จริงและ
ด�ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
	 4.		ก�ำหนดผลงำนหรือชิ้นงำนที่ควรได้รับกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 เพ่ือให้มีแนวทำงกำรท�ำงำน 
ที่ชัดเจนพร้อมเสนอแนะแนวทำง
	 5.		สะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ	ๆ 	เพื่อน�ำไปสู่กำรปรับปรุง	
แก้ไข
	 6.	น�ำผลงำนที่แต่ละกลุ่มงำนคัดเลือกเสนอให้กรรมกำรพิจำรณำร่วมกัน	 เพื่อน�ำเสนอและ
รำยงำนผลตำมระบบที่	สพฐ.	ก�ำหนด



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ได้รับกำรพัฒนำ	ส่งเสริม	
สนับสนุน	 ก�ำกับดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	 และมีผล 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำร
มหำชน)	ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
 2.1 ระดับปฐมวัย
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 100	และ
2. จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	(Self	-	Assessment	Report	:	SAR)	ร้อยละ 100 
ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100	และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คณุภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 90 
ขึ้นไป และ	
2.	จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ	
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป

3 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 80 
ขึ้นไป และ
2.	จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

2 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 70 
ขึ้นไป และ
2.	จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

1 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	น้อยกว่า
ร้อยละ 70 และ
2.	จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
น้อยกว่าร้อยละ 70	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	183	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 145 79.24 36 19.67 2 1.09 0 0.00 0 0.00

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	183	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	145	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	79.24	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	36	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	19.67	
ระดับคุณภำพดี	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	1.09	ไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำร
ประเมินระดับคุณภำพพอใช้และระดับคุณภำพปรับปรุง         

ผลการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในภาพรวม

สถานศึกษา
ปฐมวัยทั้งหมด

(แห่ง)

สถานศึกษาที่ได้รับการ
ก�ากับ ดูแล และติดตามฯ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด

สถานศึกษาส่ง SAR ภายใน
เวลาที่ก�าหนด

สถานศึกษามีผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ภาพรวมระดับดีขึ้นไป

จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ

26,125 26,124 99.99 26,096 99.88 26,045 99.69

หมำยเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	9	ต.ค.	63	จำกกำรรำยงำนของ	สพท.	ผ่ำนทำงระบบ	e-MES	
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย จ�าแนกรายมาตรฐานในภาพรวม

สถานศึกษา
ปฐมวัยทั้งหมด

(แห่ง)

สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาภาพรวมระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ

26,125 24,865 95.17 25,079 95.99 24,854 95.13

หมำยเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	9	ต.ค.	63	จำกกำรรำยงำนของ	สพท.	ผ่ำนทำงระบบ	e-MES

 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดให้มีโครงกำร	 กิจกรรม	 รวมท้ังมีกำรวิเครำะห์	 สังเครำะห์ถึง
ควำมพร้อมในกำรด�ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 และสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกร
และสถำนศึกษำในสังกัด	เพื่อให้เข้ำใจตำมแนวทำงที่ก�ำหนด	ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำครอบคลุมและสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมกรอบและข้อจ�ำกัดของแต่ละพ้ืนท่ี	 โดยสถำนศึกษำ
มีควำมมั่นใจในแนวทำงและเชื่อมั่นในวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำได้มำกขึ้น
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำบำงแห่งขำดงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยใน
	 2.		บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนปฐมวัยมีไม่เพียงพอ	ส่งผลต่อ	กำรนิเทศ	ติดตำม	และกำรให้
ข้อเสนอแนะและค�ำแนะน�ำแก่สถำนศึกษำ
	 3.		ครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำบำงแห่งยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
	 4.		ผู้บริหำรและบุคลำกรครูของสถำนศึกษำบำงแห่งเปลี่ยนแปลงและโยกย้ำย	 ท�ำให้กำรด�ำเนินงำน
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.		สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 และสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้บริหำร	 ครู	 และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
เห็นควำมส�ำคัญระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
	 2.		ควรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อ	 สื่อสำร	 หรือกำรนิเทศติดตำม	 เพ่ือควำมสะดวกและเหมำะสม 
ต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน	เช่น	ผ่ำนระบบออนไลน์	เป็นต้น
	 3.		สังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ในเชิงลึก	 เพ่ือเสนอแนะ
ประเด็นกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
	 4.		พัฒนำผู้บริหำร	 ศึกษำนิเทศก์	 เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรติดตำม	ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนเดียวกัน
	 5.		สนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ที่เป็นกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง	และเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ
	 6.		สถำนศึกษำควรมีกำรวิเครำะห์	สังเครำะห์แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 โดยก�ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สะท้อนถึงมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำ 
ตำมสภำพจริง	และเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 51

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก	 เขต	 2	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ	เขต	1	เป็นต้น	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.	ก�ำหนดงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นนโยบำยหลัก	พร้อมแจ้งให้สถำนศึกษำได้รับทรำบ
ทุกแห่ง
 2. วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
	 3.	จัดท�ำแผนงำน	 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสู่กำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับ	 ดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
	 4.	ส่งเสริม	 สร้ำงเสริม	 สื่อสำร	 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย	
	 5.	จัดท�ำมำตรฐำนกำรศึกษำ/กำรต้ังค่ำเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำด้วย
กระบวนกำรนิเทศเชิงรุก	 ตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนโดยกำรใช้กระบวนกำร	
SWOT	และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน
	 6.		จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 เป็นที่ปรึกษำ	 ให้ค�ำแนะน�ำ	
ร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ	ในรูปแบบของคณะกรรมกำร	ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับพื้นที่อ�ำเภอ
	 7.		ก�ำกับ	ติดตำม	ตรวจสอบให้สถำนศึกษำด�ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำง 
เป็นระบบ	โดยใช้กระบวนกำรนิเทศ	ติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนในระดับพื้นที่กลุ่มโรงเรียน	
	 8.	จัดท�ำแผนกำรนิเทศแบบบูรณำกำร	 ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรด�ำเนินงำนตำมระบบ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ครอบคลุมสถำนศึกษำท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่ำงไกล	 ทุรกันดำรและผู้บริหำร 
บรรจุใหม่
	 9.		ชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	
	 10.	 สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 และน�ำผลกำรสรุป
รำยงำนไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ได้รับกำรพัฒนำ	ส่งเสริม	
สนับสนุน	 ก�ำกับดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	 และมีผล 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำร
มหำชน)	ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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 2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 100 
และ
2.		จ�ำนวนสถำนศึกษำ	 ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ร้อยละ 100	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 100 และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมิน	 จำกส�ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 100 
และ
2.		จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.		จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
4.		จ�ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมิน	 จำกส�ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป

3 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 100 
และ
2.		จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.		จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำรมหำชน)	ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 
ขึ้นไป

2 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 100 
และ
2.	จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำรมหำชน)	ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
ขึ้นไป



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 53

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

1 1.	จ�ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด	ร้อยละ 100 
และ
2.	จ�ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
น้อยกว่าร้อยละ 80	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	และ
3.	จ�ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
4.	จ�ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีผลกำรประเมินจำกส�ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 

ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 129 70.49 51 27.87 3 1.64 0 0.00 0 0.00

สพม. 42 38 90.47 3 7.14 0 0.00 0 0.00 1 2.38

รวม 225 167 74.22 54 24.00 3 1.33 0 0.00 1 0.45

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	167	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	74.22	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	54	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	24.00	
ระดับคุณภำพดี	 จ�ำนวน	 3	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 1.33	 ระดับคุณภำพปรับปรุง	 จ�ำนวน	 1	 เขต	 คิดเป็น 
ร้อยละ	0.45	และไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพพอใช้

ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

ทั้งหมด (แห่ง)

สถานศึกษาที่ได้รับการ
ก�ากับ ดูแลและติดตามฯ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด

สถานศึกษาส่ง SAR 
ภายในเวลาที่ก�าหนด

สถานศึกษามีผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ภาพรวมระดับดีขึ้นไป

จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ

29,157 29,157 100.00 29,130 99.91 28,940 99.25

หมำยเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	9	ต.ค.	63	จำกกำรรำยงำนของ	สพท.	ผ่ำนทำงระบบ	e-MES



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256354

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�าแนกรายมาตรฐานในภาพรวม

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

ทั้งหมด (แห่ง)

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาภาพรวมระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ

การจัดการ

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ จ�านวน (แห่ง) ร้อยละ

29,157 27,896 95.68 28,285 97.01 28,033 96.15

หมำยเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	9	ต.ค.	63	จำกกำรรำยงำนของ	สพท.	ผ่ำนทำงระบบ	e-MES

จ�านวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด
(แห่ง)

สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท
ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่

จ�านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ

29,157 25,987 89.13

หมำยเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	9	ต.ค.	63	จำกกำรรำยงำนของ	สพท.	ผ่ำนทำงระบบ	e-MES

จ�านวนสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด

สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลทั้งหมด
(แห่ง)

สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด

จ�านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ

884 808 91.40

หมำยเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	9	ต.ค.	63	จำกกำรรำยงำนของ	สพท.	ผ่ำนทำงระบบ	e-MES

 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดให้มีโครงกำร	 กิจกรรม	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำ 
ในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท	 ด้ำนประเภท	 ขนำด	 และพื้นที	่ 
โดยวำงแผนกำรด�ำเนินงำน	 และจัดท�ำโครงกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 เพื่อพัฒนำ	
ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับ	 ดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	 และเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก	นิเทศ	ติดตำมกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำทั้งระบบ	ส่งผลให้สถำนศึกษำ
ในสังกัดเห็นควำมส�ำคัญและสำมำรถน�ำแนวทำงไปสู่กำรปฏิบัติและส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองได้
ทันเวลำที่ก�ำหนด	ส่งผลให้สถำนศึกษำเกือบทั้งหมดได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบำงแห่งขำดงบประมำณเพื่อใช้ในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และพัฒนำกำรศึกษำ 
ให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 55

	 2.	สถำนศึกษำบำงแห่งขำดควำมตระหนัก	ไม่ให้ควำมส�ำคัญในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
	 3.	รำยงำนข้อมูลประเมินตนเองที่ยังขำดควำมครบถ้วน	ตรงประเด็น	และขำดกำรจัดเก็บข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ
	 4.	สถำนศึกษำบำงแห่งขำดบุคลำกรในกำรเตรียมควำมพร้อมและจัดท�ำข้อมูลเรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
	 5.	ผู ้บริหำรและบุคลำกรในสถำนศึกษำบำงแห่งขำดควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์
มำตรฐำน	และกำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำย	ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ควรจัดให้มีกำรอบรม	ประชุม	 สัมมนำ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ือง	 พร้อมท้ังควรมีช่องทำงเพิ่มเติม
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจโดยวิธีกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์	 หรือกำรจัดท�ำเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
	 2.	ควรมีกำรนิเทศ	 ก�ำกับ	 ติดตำม	 และให้ข้อเสนอแนะในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ที่สะท้อนตำมสภำพจริงของสถำนศึกษำ
	 3.	สนับสนุนงบประมำณให้กับสถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมตำม 
สภำพบริบทของสถำนศึกษำ	
	 4.		พัฒนำคณะกรรมกำร	นิเทศ	ติดตำมและประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญ	เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมีกำรส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มี
มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท	 ด้ำนประเภท	 ขนำด	 และพ้ืนที่	 สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	 เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 3	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	
เขต	 22	 (นครพนม	 มุกดำหำร)	 และส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 34	 (เชียงใหม่	
แม่ฮ่องสอน)	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.	กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำน	ก�ำกับดูแล	 ช่วยเหลือสนับสนุน 
ให้ทุกฝ่ำยท�ำงำนร่วมกัน	
	 2.	กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร	 โดยจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ	 เกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ	 กำรก�ำหนดกรอบและแผนกำรประเมิน	 
กำรสร้ำงเครื่องมือกำรประเมินและกำรรวบรวมข้อมูล	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	กำรน�ำเสนอผลกำรประเมิน	
และกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	(Self-	Assessment	Report	:	SAR)
		 3.	วำงแผน	ก�ำหนดเป้ำหมำย	และแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	เกี่ยวกับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ	 แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรซ่ึงสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ	แผนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	และแผนงบประมำณ	
	 4.		ก�ำกับ	 ติดตำม	 และประเมินผล	 โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเครำะห์ข้อมูล	 แปลผลข้อมูล	 
และตรวจสอบข้อมูล
	 5.	สรุปผลกำรด�ำเนินงำน	จัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศและน�ำไปใช้ปรับปรุง	และพัฒนำ	
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	2	ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	(National	
Test	:	NT)
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ	 (NT)	 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ	 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ทั้ง 2 ด้าน และคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้ำนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยฯ	ระดับประเทศ

4 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ	 (NT)	 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ	 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ทั้ง 2 ด้าน และคะแนนเฉลี่ยด้านใดด้านหนึ่ง
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ	ระดับประเทศ

3 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ	 (NT)	 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ	 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ทั้ง 2 ด้าน

2 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ	 (NT)	 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ	 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	อย่างน้อย 1 ด้าน

1 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ	(NT)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ คะแนนเฉลี่ยฯ	
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้ง 2 ด้าน

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	183	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 82 44.81 9 4.92 0 0.00 21 11.48 71 38.80

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	183	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	82	เขต	คิดเป็นร้อยละ	44.81	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	9	เขต	คิดเป็นร้อยละ	4.92	ระดับ
คุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	 21	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 11.48	 และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	 71	 เขต	 
คิดเป็นร้อยละ	38.80	และไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพดี
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ส่งเสริม	สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	3	ให้มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนกำรค�ำนวณ	โดยครูสำมำรถออกแบบ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย	 ใช้สื่อนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียน	จัดบรรยำกำศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	ควบคู่กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
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และกำรค�ำนวณ	 เพิ่มมำกขึ้น	 โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	 (National	 Test	 :	 NT)	 สูงกว่ำค่ำเฉล่ียระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและระดับประเทศทั้งสองด้ำน	จ�ำนวน	82	เขต	คิดเป็นร้อยละ	44.81
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
 ด้านผู้เรียน
	 1.		ผู้เรียนบำงส่วนยังมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน	และกำรเขียน	ส่งผลให้ท�ำข้อสอบไม่ทัน
	 2.		ผู้เรียนขำดทักษะในกำรเขียนบรรยำยจำกภำพ	และกำรเขียนตอบ
	 3.		ผู้เรียนให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสอบน้อย	ไม่ตั้งใจท�ำข้อสอบ
	 4.		ผู้เรียนขำดนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรทบทวนบทเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
	 5.		ผู้เรียนขำดทักษะในกำรท�ำแบบทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	(NT)	
 ด้านครู 
	 1.	ขำดกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงข้อสอบและผลกำรทดสอบ	
	 2.	กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้	 และตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน	 ส่วนใหญ่เน้นรูปแบบปรนัยเลือกตอบ
มำกกว่ำกำรฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์
	 4.	ครูขำดควำมรู้	 ควำมเข้ำใจในวิธีกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้	 เทคนิคกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน	เพื่อส่งเสริมกระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน
	 5.	ครูขำดควำมรู้	 ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้	 รวมทั้งขำดควำมรู้	
ควำมเข้ำใจในกำรน�ำเครื่องมือกำรวัดผลไปใช้กับผู้เรียนได้ตรงตำมสภำพจริง
	 6.	กำรจัดกำรเรียนรู้ยังไม่ตอบสนองควำมต้องกำร	 และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน	 รวมทั้ง 
ไม่เน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสังเครำะห์	และกำรพัฒนำควำมคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียน
	 7.		ครูส่วนหนึ่งจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน	 DLTV	 เป็นหลัก	 โดยขำดกำรเตรียมสื่อหรือใบงำน 
ให้แก่ผู้เรียน	
 ด้านสถานศึกษา
	 1.		โรงเรียนขนำดเล็ก	มีครูไม่ครบชั้น	ครูสอนไม่ตรงเอก	
	 2.		บุคลำกรในสถำนศึกษำย้ำยบ่อย	ท�ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง	
	 3.		สถำนศึกษำบำงแห่งขำดผู้บริหำร	 และผู้บริหำรสถำนศึกษำบำงส่วนไม่ให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรน�ำผลกำรทดสอบมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
	 4.		กำรนิเทศภำยในยังขำดควำมเข้มข้นและต่อเนื่อง
 ด้านการบริหารจัดการสอบ 
	 1.		งบประมำณในกำรด�ำเนินกำรยังไม่เพียงพอ
	 2.		คณะกรรมกำรบำงพื้นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตำมคู่มือ	ตำมระเบียบกำรทดสอบ
	 3.		กำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบไม่สำมำรถตรวจเยี่ยมได้ครบทุกโรงเรียน
	 4.		โรงเรียนที่อยู่ไกลมีปัญหำเรื่องเวลำในกำรเดินทำงมำรับและส่งข้อสอบ
 5.  ขำดแคลนกรรมกำรคุมสอบเนื่องจำกมีหลำยสนำมสอบ	ควรปรับลดจ�ำนวนสนำมสอบให้น้อยลง
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.		ลดภำระงำนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	
 2.  พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน	เพื่อให้ครูสำมำรถวินิจฉัยผู้เรียนได้อย่ำงถูกต้อง
	 3.		พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นด้ำนภำษำและกำรค�ำนวณในระดับ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่	1	-	3	
	 4.		พัฒนำครูผู้สอน	ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษำปีที่	1-3	และสำมำรถน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
	 5.		ส่งเสริม	 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำที่กระตุ้นให้ผู้เรียน 
มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้มำกขึ้น	 ด้วยกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงผู้เรียนมำกขึ้น
	 6.		ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน�ำผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	 (National	
Test:	NT)	ไปวิเครำะห์เพื่อวำงแผนในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
 7.  ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูวิเครำะห์แนวข้อสอบและน�ำรูปแบบของข้อสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน	
(National	Test:	NT)	มำใช้ในกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
	 8.		สร้ำงบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้แก่ผู ้ เรียน 
ในห้องเรียน	ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
	 9. ควรมีกำรนิเทศภำยในโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน	สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี	 เขต	 3	 ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี	
เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำตรัง	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง	 เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	 เขต	 2	 และส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ	
เขต	2	เป็นต้น	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	สรุปดังนี้
	 1.	ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	ร่วมกับสถำนศึกษำในสังกัด	
	 2.		จัดท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือ	(Memorandum	Of	Understanding:	MOU)	ในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระหว่ำงผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำกับครูผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชำโดยระบุค่ำเป้ำหมำย 
ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำให้ชัดเจน
	 3.	วิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัดที่ออกสอบ	จ�ำนวนข้อสอบ	ประเภท	และก�ำหนดกำรสอบ	
 4. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู ้เรียนระดับชำติ	 (NT)	 ของผู ้เรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่	 3	 และน�ำผลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ปรับปรุง	
ทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	และก�ำหนดค่ำเป้ำหมำย	
	 5.		จัดท�ำฐำนข้อมูลย้อนหลัง	 และจัดกลุ่มสถำนศึกษำจ�ำแนกตำมผลกำรทดสอบเพื่อน�ำไปสู่ 
กำรพัฒนำ	และปรับปรุงแก้ไข	



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 59

	 6.		พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือพัฒนำนวัตกรรมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำและกำรค�ำนวณที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้
	 7.		ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย	 ใช้สื่อนวัตกรรม	
เทคโนโลยี	ภูมิปัญญำมำประยุกต์ใช้ตำมศักยภำพผู้เรียน	จัดบรรยำกำศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	
	 8.		ส่งเสริม	 สนับสนุนกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ	 โดยเน้นย�้ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	
นิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำมกำรออกแบบกำรเรียนรู้	กำรจัดกำรเรียนรู้	และกำรวัดและประเมินผลของครูผู้สอน
ให้มีควำมสอดคล้องกัน	 โดยมีมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรเป็นตัวเชื่อมโยง	 และให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ	(Formative	Assessment)
 9.  จัดสอบ	Pre-NT	ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	3	โดยใช้ข้อสอบเสมือนจริง	วิเครำะห์ข้อมูลและ
สะท้อนผล	
	 10.		จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(Professional	Learning	Community	:	PLC)
	 11.	ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ครูได้รับกำรพัฒนำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	กำรสร้ำงเครื่องมือวัด	
และประเมินผลผู้เรียนตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
	 12.	จัดกำรเรียนกำรสอนและทดสอบในชั้นเรียน	 โดยใช้แนวทำงกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน	
(National	Test:	NT)	ส�ำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	2	เพื่อให้เด็กเกิดควำมคุ้นเคยกับรูปแบบของ
ข้อสอบ	
	 13.	สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้บริหำร	ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ	และนักเรียน	ให้เห็นควำมส�ำคัญ
ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	
	 14.	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	โดยด�ำเนินกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล	 จัดกลุ่มผู้เรียนตำมระดับควำมสำมำรถ	ปรับควำมรู้พ้ืนฐำนของผู้เรียน	หรือจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
	 ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี	 4	 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551
 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี	 6	 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี	 6	 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี	 6	 ที่จบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
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ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

2 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี	 6	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

1 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี	 6	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	183	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 173 94.54 10 5.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00

	 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	183	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	173	เขต	คิดเป็นร้อยละ	94.54	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	10	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.46	และ
ไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพพอใช้และระดับคุณภำพ
ปรับปรุง  

แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�าแนกตามผลการประเมิน

ระดับชั้น

จ�านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน)

ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งหมด
(คน)

มีผลการประเมินคุณลักษณะฯ จ�าแนกตามผลการประเมิน (คน)

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ป.6 511,837 508,125 24,674 4.86 179,153 35.26 304,298 59.89

 เชิงคุณภาพ 
	 ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่	 6	 จ�ำนวน	 508,125	 คน	 ส่วนมำกมีผลกำรประเมิน
ระดับดีเย่ียม	 โดยผู ้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตำมหลักสูตร	 ซึี่งสถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วม	 รวมทั้งวิธีกำรประเมินผล 
ที่หลำกหลำย	 เพื่อให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับข้อจ�ำกัด	 และบริบทของพื้นที่	 เช่น	 กำรบูรณำกำร 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	เป็นต้น
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
		 1.	กำรน�ำผลกำรประเมินมำจัดท�ำเป็นสำรสนเทศประกอบในกำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำผู้เรียน
ยังไม่ชัดเจน	
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	 2.	สถำนศึกษำขนำดเล็กมีบุคลำกรไม่เพียงพอ	ท�ำให้ครูผู้สอนมีภำระงำนมำกขึ้น	จึงกระทบต่อ 
กำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำร	หรือกำรบูรณำกำรงำนและควำมต่อเนื่อง
		 3.	กำรสะท้อนผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	เพื่อน�ำไปปรับปรุง	แก้ไข
	 4.		กำรจัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมและเพียงพอในกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทำงด้ำนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์	อำคำรสถำนที่	แหล่งเรียนรู้หรือสภำพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยในกำรจัดกิจกรรม
	 5.	กำรวัดและประเมินผลมีควำมหลำกหลำย	แต่ยังไม่สะท้อนพฤติกรรมจริง
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
		 1.	กำรสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักแก่บุคลำกรทุกฝ่ำยในกำรบูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนมีกำรบูรณำกำรทั้งกิจกรรม	งบประมำณ	และเป้ำหมำยร่วม
	 2.	บูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในเนื้อหำวิชำและกิจกรรมเสริมอื่น	ๆ
	 3.	กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย	 และมีเกณฑ์ 
กำรวัดที่เหมำะสม
	 4.	เน้นกำรปฏิบัติให้ผู้เรียนได้น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
  5. ควรมีกำรนิเทศ	ติดตำมหลำกหลำยวิธี	เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
 6. ส่งเสริมให้จัดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่ำงเหมำะสม	
สอดคล้องกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ	 เน้นกำรพัฒนำในชั้นเรียน	 และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำ
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกำรส่งเสริม	สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 พ.ศ.	 2551	
โดยมีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	ดังนี้
	 1.	สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	และสำมำรถน�ำหลักคิด	หลักปฏิบัติ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	มำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
	 2.	ด�ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม	 จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ	 (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต)	ให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง	
	 3.	ส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย	ทัศนคติที่ถูกต้อง	โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ	
ยุวกำชำด
	 4.	จัดให้มีกำรวัดและประเมินผลด้วยรูปแบบ	วิธีกำรที่หลำกหลำยสะท้อนพฤติกรรมได้จริง

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551
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 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่	 3	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4 จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3 จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2 จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

1 จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.

จ�านวน 
สพท. 

ทั้งหมด 
(เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 150 81.97 29 15.85 4 2.19 0 0.00 0 0.00

สพม. 42 40 95.24 2 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 225 190 84.44 31 13.78 4 1.78 0 0.00 0 0.00

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	190	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	84.44	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	31	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.78	
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	 4	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 1.78	 ไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำร
ประเมินระดับคุณภำพพอใช้และระดับคุณภำพปรับปรุง

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�าแนกตามผลการประเมิน

ระดับชั้น

จ�านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน)

ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทั้งหมด
(คน)

มีผลการประเมินคุณลักษณะฯ จ�าแนกตามผลการประเมิน (คน)

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ม.3 519,108 496,173 22,674 4.57 141,394 28.50 332,105 66.93
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 ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 ทั้งหมด	 จ�ำนวน	 496,173	 คน	 มีผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์	ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551	ระดับผ่ำน	
จ�ำนวน	22,674	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.57	ระดับดี	จ�ำนวน	141,394	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.50	และระดับ
ดีเยี่ยม	จ�ำนวน	332,105 คน	คิดเป็นร้อยละ	66.93
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้สถำนศึกษำในสังกัดบูรณำกำรในกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้	เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	8	ประกำร	คือ	รักชำติ	ศำสน์	กษัตริย์	ซื่อสัตย์
สุจริต	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 อยู่อย่ำงพอเพียง	 มุ่งม่ันในกำรท�ำงำน	 รักควำมเป็นไทย	 และมีจิตสำธำรณะ	
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข	ก�ำหนดภำระงำนจำกสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ�ำวัน	และสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน	จะท�ำให้ผู้เรียนมองเห็นควำมจริง	ซำบซึ้งในคุณค่ำ	พร้อมทั้งมีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม	
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมด้วยกำรให้ผู้เรียนท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน	
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวำงแผน	 แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	 สำมำรถท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข	
เช่น	กำรปลูกผัก	กำรท�ำอำหำร	กำรท�ำงำนศิลปะ	เป็นต้น	
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล�ำปำง	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ล�ำพูน	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย	 เขต	 1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	เขต	4	(ปทุมธำนี	สระบุรี)	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	17	(จันทบุรี	
ตรำด)	เป็นต้น	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.		สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด�ำเนินงำน	และวำงแผนพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 2.	ศึกษำสภำพปัจจุบัน/ปัญหำเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	 และสอบถำม 
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
	 3.	วำงแผน	 ก�ำหนดแนวทำงและยุทธศำสตร์ในกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ
ก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมร่วมกันระหว่ำงกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ	
และกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด�ำเนินกิจกรรม	 โครงกำร/กิจกรรม	 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
		 4.	ส่งเสริม	สนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัดให้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 ผ่ำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 เช่น	 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม	 โครงกำร 
ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ	โครงกำรสภำนักเรียน	เป็นต้น
	 5.	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำทุกแห่งเสริมสร้ำงระเบียบวินัยนักเรียน	 ทัศนคติที่ถูกต้อง	
ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ	 เนตรนำรี	 และยุวกำชำด	 เพื่อเสริมสร้ำงผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่ำนิยมหลักของคนไทย	12	ประกำร	
	 6.		ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ผู้บริหำร	 ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ได้พัฒนำตนเองและ 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256364

	 7.	จัดระบบกำรนิเทศ	 ก�ำกับ	 ติดตำมและประเมินผล	 โดยให้มีแผนกำรนิเทศ	 เครื่องมือ	 และ
ก�ำหนดผู้นิเทศไว้อย่ำงชัดเจน	และจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี	ต่อผู้บังคับบัญชำ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมล�ำดับ		
	 8.		สรุปผลกำรด�ำเนินงำน	และน�ำไปสู่กำรพัฒนำ

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551
 4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	 6	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์ 
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	 6	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์ 
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	 6	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์ 
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	 6	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์ 
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

1 จ�ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	 6	 ท่ีจบหลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค	์ 
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป	น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	42	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพม. 42 40 95.24 2 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	42	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	40	เขต	คิดเป็นร้อยละ	95.24	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	4.76	ไม่ปรำกฏ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพดี	 ระดับคุณภำพพอใช้	 และระดับ
คุณภำพปรับปรุง



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 65

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�าแนกตามผลการประเมิน

ระดับชั้น

จ�านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน)

ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทั้งหมด
(คน)

มีผลการประเมินคุณลักษณะฯ จ�าแนกตามผลการประเมิน (คน)

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ม.6 284,920 278,353 8,622 3.10 60,050 21.57 209,681 75.33

 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ส่งเสริม	สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมให้ผู้เรียนเข้ำร่วมเพ่ือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำต	ิ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และกำรแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดี 
ต่อบ้ำนเมือง	 มีหลักคิดท่ีถูกต้อง	 เป็นพลเมืองดีของชำติ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีค่ำนิยมที่พึงประสงค	์ 
มีคุณธรรม	 อัตลักษณ์	 มีจิตสำธำรณะ	 มีจิตอำสำ	 รับผิดชอบต่อครอบครัว	 และสังคมโดยรวม	 
ซื่อสัตย์	สุจริต	มัธยัสถ์	อดออม	โอบอ้อมอำรี	มีวินัย	และรักษำศีลธรรม	ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ที่เหมำะสมกับ
ช่วงวัย	 ตำมศักยภำพและควำมต้องกำรของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย	 เช่น	 กำรน�ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	ค่ำยคุณธรรม	กิจกรรมกีฬำสี	กิจกรรมชุมนุม	
สอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวัน	ซึ่งผู้เรียนที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
โดยผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 6	 มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ	75.33
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.		จัดสรรงบประมำณล่ำช้ำและงบประมำณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ
	 2.		ครูผู้สอนมีภำระงำนอื่นมำกกว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
	 3.		สถำนศึกษำบำงส่วนไม่ให้ควำมส�ำคัญในกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	
	 4.	สถำนศึกษำ	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ขำดกำรนิเทศ	ติดตำมด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
	 5.	แนวทำงกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลำกหลำยยังไม่สะท้อนกับ
พฤติกรรมจริง	
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
		 1.	สถำนศึกษำควรบูรณำกำรคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 8	 ประกำร	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	
และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สนองเป้ำหมำย	
	 2.	สถำนศึกษำควรจัดโครงกำร	 กิจกรรมที่หลำกหลำยครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเน่ือง	
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมำกขึ้น
	 3.	ควรสร้ำงควำมตระหนักในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม	 จริยธรรม	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้	
	 4.	ควรจัดสรรงบประมำณให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ	และสอดคล้องกับควำมต้องกำรควำมจ�ำเป็น	
	 5.		พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี	



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256366

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 4	 (ปทุมธำนี	 สระบุรี)	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	เขต	17	(จันทบุรี	ตรำด)	เป็นต้น	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.	วำงแผนและก�ำหนดแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 โดยด�ำเนินกำร 
ส่งเสริมร่วมกันระหว่ำงกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ	 และกลุ่มส่งเสริมกำรจัด 
กำรศึกษำ	 ด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรม	 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักให้กับ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่หลำกหลำย	 เพ่ือให้ผู ้เรียน 
ได้เข้ำร่วมมำกขึ้น	
	 3.	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมให้สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และบรบิท
และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 เช่น	 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค่ำยคุณธรรมนักเรียน	 กิจกรรม
พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย	 กิจกรรมเลือกต้ังประธำนนักเรียน	
กิจกรรมสัมมนำสภำนักเรียน	กิจกรรมพัฒนำส่งเสริมศักยภำพผู้น�ำสภำนักเรียน	เป็นต้น
	 4.		ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 
กำรจัดกำรเรียนรู ้สะเต็มศึกษำ	 เน้นพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์	 และทักษะในศตวรรษที่	 21	 
สู ่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน	 กำรน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน
	 5.		นิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำม	ช่วยเหลือ	สถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง	

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับ 
กำรดูแลช่วยเหลือ	และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
 4.1 เด็กพิการเรียนรวม
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 
(IndividualizedEducation	Program	:	IEP)	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4 จ�ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 
(Individualized	Education	Program	:	IEP)	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

3 จ�ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 
(Individualized	Education	Program	:	IEP)	ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2 จ�ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 
(Individualized	Education	Program	:	IEP)	ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

1 จ�ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 
(Individualized	Education	Program	:	IEP)	น้อยกว่าร้อยละ 50
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ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 125 68.30 55 30.05 2 1.09 0 0.00 0 0.00

สพม. 42 27 64.28 13 30.95 1 2.38 0 0.00 0 0.00

รวม 225 152 67.55 68 30.22 3 1.33 0 0.00 0 0.00

*หมำยเหตุ	:	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถประเมินได้	จ�ำนวน	2	เขต

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	152	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	67.55	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	68	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	30.22	
ระดับคุณภำพดี	 จ�ำนวน	 3	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 1.33	 ไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใด 
มีผลประเมินระดับคุณภำพพอใช้	และระดับคุณภำพปรับปรุง

แสดงจ�านวนเด็กพิการเรียนรวมได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
โดยจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

จ�าแนกตามประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ
จ�านวนเด็กพิการ

เรียนรวม
ทั้งหมด (คน)

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับ 
การศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยจัดท�า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP)

จัดท�าแผน (คน)
ผ่านเกณฑ์ตาม
แผน IEP (คน)

ร้อยละ

1.	บกพร่องทำงกำรเห็น 2,257 2,094 2,020 96.47

2.	บกพร่องทำงกำรได้ยิน 1,415 1,309 1,259 96.18

3.	บกพร่องทำงสติปัญญำ 23,644 21,961 21,397 97.43

4.	บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือ 
กำรเคลื่อนไหว	หรือสุขภำพ

6,832 6,311 6,142 97.32

5.	บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 361,905 343,901 337,414 98.11

6.	บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 4,076 3,832 3,747 97.78

7. บกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 6,589 6,003 5,809 96.77

8.	บุคคลออทิสติก 6,513 6,088 5,889 96.73

9.	บุคคลพิกำรซ�้ำซ้อน 9,003 8,449 8,181 96.83

รวม 422,234 399,948 391,858 97.98
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 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	 225	 เขต	 พบว่ำ	 จ�ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวมท้ังหมดรวม	
422,234	 คน	 ได้รับกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 (Individualized	 Education	 
Program	 :	 IEP)	 จ�ำนวน	 399,948	 คน	 และได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ 
เต็มตำมศักยภำพ	จนผ่ำนเกณฑ์ตำมแผน	จ�ำนวน	391,858	คน	คิดเป็นร้อยละ	97.98	เมื่อจ�ำแนกตำม
ประเภทควำมพิกำร	 (9	 ประเภท)	 พบว่ำ	 ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพ	 โดยผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้มำกที่สุด	 จ�ำนวน	 337,414	 คน	 ร้อยละ	 86.10                   
รองลงมำ	คือ	ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ	จ�ำนวน	21,397	คน	ร้อยละ	5.46	และน้อยที่สุด	
คือ	ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน	จ�ำนวน	1,259	คน	ร้อยละ	0.32 
 เชิงคุณภาพ
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ด้ำนกำรอบรมเพื่อให้ควำมรู้
ครูเกี่ยวกับกำรคัดกรองเด็กพิกำร	รวมถึงกำรจัดท�ำ	และกำรใช้แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	(IEP)	 
กำรด�ำเนินกำรคัดกรอง	 และรำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ	 IEP	 Online	 และจัดท�ำคู่มือ	 IEP	 Online	 
แก่ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อน�ำไปขยำยผลให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด	จัดสรรงบประมำณให้กับส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำในกำรดูแล	 ช่วยเหลือ	 และส่งเสริมให้สถำนศึกษำได้รับสื่อ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 เพื่อจัด 
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้	 จัดสรรงบประมำณส�ำหรับจัดจ้ำงครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำรให้กับ 
สถำนศึกษำทุกแห่ง	 รวมทั้งสถำนศึกษำยังได้รับกำรนิเทศติดตำมจำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ให้เกิดควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ	กำรจัดท�ำแฟ้มกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ให้ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	สถำนศึกษำในสังกัดบำงแห่งขำดบุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้เฉพำะ	เนื่องจำกกำรเกษียณของครู
จ�ำนวนมำก	 ครูผู้สอนไม่จบวิชำเอกกำรศึกษำพิเศษ	 ครูผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรวม	 ไม่มี
วุฒิบัตรผู้คัดกรอง	และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ	ประกอบกับสถำนศึกษำบำงแห่งมีกำรบรรจุครูใหม่	
	 2.		กระบวนกำรคัดกรองและตรวจวินิจฉัยควำมพิกำรของแพทย์	มีขั้นตอนมำก
	 3.		จ�ำนวนพี่เลี้ยงเด็กพิกำรไม่เพียงพอ	
	 4.		งบประมำณไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเป็น
 5.  กำรรำยงำนผลตำมโปรแกรมออนไลน์	ทั้ง	2	ประเภท	ได้แก่	โปรแกรม	SET	และโปรแกรม	
IEP	 online	 ของผู้เกี่ยวข้องยังมีข้อจ�ำกัดด้ำนควำมเข้ำใจ	 ระยะเวลำกำรรำยงำนและควำมเสถียร 
ของระบบ
 6. กำรจัดสรรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 สื่อกำรเรียนรู้	 และกำรช่วยเหลือทำงกำรศึกษำผ่ำน 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษล่ำช้ำ	
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	แจ้งแนวทำงกำรด�ำเนินงำนล่วงหน้ำ	และใช้กำรนิเทศทำงโทรศัพท์	และ	Application	Line	 
กลุ่มต่ำง	ๆ	หรือนิเทศเป็นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม
	 2.	ขยำยระยะเวลำให้สถำนศึกษำได้ด�ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลทำงระบบออนไลน์	และโปรแกรม	 
ควรเลือกใช้เพียงระบบเดียว	เพรำะข้อมูลที่ใช้ลงโปรแกรมดังกล่ำวมีควำมซ�้ำซ้อน	หรือพัฒนำโปรแกรม 
ให้เหมำะสม	เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถรำยงำนข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
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	 3.	ควรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือวิธีกำรกำรจัดสรรส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก	 ส่ือบริกำร	 และ 
กำรช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำให้กับโรงเรียนโดยตรงเพื่อให้เกิดควำมสะดวก	และรวดเร็วทันใช้
	 4.	จัดสรรงบประมำณให้ครอบคลุมทุกแห่งที่มีนักเรียนพิกำรเรียนรวม
	 5.	จัดสรรครูที่มีวุฒิกำรศึกษำพิเศษให้โรงเรียนต้นแบบทุกโรงหรือพัฒนำครูรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้	 
ควำมเข้ำใจ	และมีทักษะ	ทั้งกำรคัดกรอง	กำรจัดท�ำแผน	IEP	และ	IIP	และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	
	 6.	จัดท�ำคู่มือให้กับครู	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 และกำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนพิกำร
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 ที่มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงได้	 เช่น	 ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง	เขต	2	ส�ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม	 เขต	 1	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 
เขต	39	(พิษณุโลก	อุตรดิตถ์)	เป็นต้น	ซึ่งมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
	 1.		ก�ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งด�ำเนินกำรคัดกรองผู้เรียน	 และบันทึกข้อมูลผู้เรียน
พิกำร	ในระบบสำรสนเทศ	SET	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
 2.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม	 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรวมให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบท่ีเหมำะสมกับสภำพ 
ควำมบกพร่องของผู้เรียนและเป็นกำรพัฒนำครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมสำมำรถและทักษะ 
ในกำรพัฒนำศักยภำพเด็กในแต่ละประเภทได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
	 3.		จัดสรรงบประมำณสนับสนุนสถำนศึกษำต้นแบบเรียนรวม	 เพื่อน�ำไปพัฒนำสถำนศึกษำ 
ตำมกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก�ำหนด
	 4.		จัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิกำรให้กับสถำนศึกษำสอดคล้องเหมำะสม	
 5.  จัดหำส่ือที่มีประสิทธิภำพส�ำหรับผู้เรียนพิกำร	 น�ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เรียนรวมในสังกัดให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
	 6.		จัดท�ำแผน	 IEP	 เพื่อขอรับสื่อ	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 บริกำร	 และควำมช่วยเหลืออื่นใด
ทำงกำรศึกษำจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ�ำจังหวัดผ่ำนโปรแกรม	IEP	Online	
	 7.	จัดตั้ง“ชมรมช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ”	 เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	 ในกรณีฉุกเฉิน	 จ�ำเป็นเร่งด่วน	 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำปัญหำ 
ในเบื้องต้น
	 8.		ส่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริหำร 
กำรให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	สื่อ	บริกำร	และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ	(IEP	Online)	
จัดโดยส�ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ	 เพื่อให้ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 และทักษะ	 แก่ครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ
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	 9.		นักจิตวิทยำประจ�ำเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ค�ำแนะน�ำ	 ครู	 ผู ้ปกครอง	 ในกำรดูแลผู้เรียน 
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
	 10.	ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	ศูนย์สุขภำพจิต	สำธำรณสุขจังหวัด	 
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ	ดูแล	และพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำรเรียนรวมในสังกัด	
	 11.	นิเทศ	ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ	ทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือ	และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
 4.2 เด็กด้อยโอกาส
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนเด็กด้อยโอกำส	 ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4 จ�ำนวนเด็กด้อยโอกำส	 ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

3 จ�ำนวนเด็กด้อยโอกำส	 ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2 จ�ำนวนเด็กด้อยโอกำส	 ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

1 จ�ำนวนเด็กด้อยโอกำส	 ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	
น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 127 69.39 44 24.04 9 4.19 0 0.00 0 0.00

สพม. 42 24 57.14 13 30.95 5 11.90 0 0.00 0 0.00

รวม 225 151 67.11 57 25.33 14 6.22 0 0.00 0 0.00

*หมำยเหตุ	:	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถประเมินผลได้	จ�ำนวน	3	เขต
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 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	151	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	67.11	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	57	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	25.33	
ระดับคุณภำพดี	 จ�ำนวน	 14	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 6.22	 ไม่ปรำกฏส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำใดมีผล 
กำรประเมินระดับคุณภำพพอใช้	และระดับคุณภำพปรับปรุง

แสดงจ�านวนเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ จ�าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส

ประเภท
จ�านวนเด็กด้อย
โอกาสทั้งหมด 

(คน)

ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ 
ส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษา 

เต็มตามศักยภาพ

จ�านวน (คน) ร้อยละ

1.	เด็กที่ถูกบังคับให้ขำยแรงงำนหรือแรงงำนเด็ก 105 104 99.04

2.	เด็กที่อยู่ในธุรกิจทำงเพศหรือโสเภณี 10 10 100

3.	เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือก�ำพร้ำเด็ก 8,474 8,315 98.12

4.	เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 186 186 100

5.	เด็กเร่ร่อน 109 107 98.16

6.	เด็กที่ได้รับผลจำกโรคเอดส์ฯ 123 111 90.24

7.	เด็กในชนกลุ่มน้อย 5,169 5,141 99.45

8.	เด็กที่ถูกท�ำร้ำยทำรุณ 158 156 98.73

9.	เด็กยำกจน(มำกเป็นพิเศษ) 1,994,066 1,814,644 91.00

10.	เด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 3,158 3,158 100

รวม 2,011,430 1,831,807 91.06

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	 225	 เขต	 พบว่ำ	 จ�ำนวนเด็กด้อยโอกำส	 ท้ังหมด	 จ�ำนวน	
2,011,430	 คน	 เมื่อจ�ำแนกตำมประเภทด้อยโอกำส	 (10	 ประเภท)	 พบว่ำ	 เป็นเด็กยำกจน	 (มำกเป็น
พิเศษ)	ได้รับกำรช่วยเหลือ	จ�ำนวน	1,814,644	คน	คิดเป็นร้อยละ	90.21	รองลงมำ	คือ	เด็กที่ถูกทอดทิง้
หรือก�ำพร้ำเด็ก	 จ�ำนวน	 8,315	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.41 ซึ่งในภำพรวมมีเด็กด้อยโอกำสท่ีได้รับกำรดูแล 
ชว่ยเหลือ	และส่งเสริม	ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	จ�ำนวน	1,831,807	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.06 
 เชิงคุณภาพ
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงโอกำสให้กับผู้เรียน
ที่ด้อยโอกำส	 โดยก�ำชับให้สถำนศึกษำในสังกัดที่มีผู้เรียนที่ควรได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งเสริม 
ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ	 โดยออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เอื้อต่อผู้เรียน	 จัดให้มีโครงกำร	
กิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมมำกยิ่งข้ึน	 รวมท้ังกำรสนับสนุนงบประมำณและ
ประสำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง	 นอกจำกนี้	 สถำนศึกษำยังได้มีกำรประสำนกับผู้ปกครอง 
ของผู้เรียนเป็นระยะๆ	เพื่อให้มีข้อมูลที่สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอีกด้วย
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 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.		ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จะมีฐำนะยำกจน	 มีรำยได้ไม่แน่นอน	 ไม่สำมำรถดูแลตนเอง	
และบุตรหลำนได้	
	 2.		บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ยังขำดควำมช�ำนำญในกำรให้ 
ค�ำปรึกษำด้ำนจิตวิทยำกับนักเรียน
	 3.		สถำนศึกษำขำดเครื่องมือในกำรคัดกรองที่มีประสิทธิภำพ	เพื่อจะได้ส่งต่อนักเรียน	
	 4.		ทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐมีไม่เพียงพอ/ผู้สนับสนุนให้ทุนกำรศึกษำลดน้อยลง	
 ข้อเสนอแนะ 
	 1.		ควรพัฒนำระบบกำรช่วยเหลือนักเรียนให้สำมำรถพัฒนำเด็กด้อยโอกำส	และสำมำรถเข้ำถึง
ผู้ปกครองได้	เพื่อพัฒนำเด็กด้อยโอกำสให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเต็มรูปแบบ
	 2.		ควรจัดหำทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนยำกจน	(มำกเป็นพิเศษ)	ในทุกระดับกำรศึกษำ	
	 3.		ควรจัดให้มีนักจิตวิทยำประจ�ำโรงเรียน	 ให้ควำมรู้	 และทักษะ	 รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูล	
ควำมรู้	 โดยเฉพำะเรื่องทักษะกำรปรึกษำเบื้องต้นและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง	 ๆ	 ของนักเรียน	 
ซึ่งควรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
	 4.		สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรสนับสนุนงบประมำณและงำนวิชำกำร	
และร่วมกับสอดส่อง	 ดูแล	 เป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมำะ	 เพ่ือน�ำกลับ 
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ	
	 5.		ส่งเสริมอำชีพ	 และทักษะอำชีพ	 รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณให้โรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอำชีพ
ให้กับ	 ผู้ปกครอง	 นักเรียน	 และชุมชน	 มีให้ผู้ปกครองเกิดอำชีพ	 และมีรำยได้สำมำรถดูแลตนเอง	 และ
นักเรียน	
 6. จัดท�ำโปรแกรมกำรคัดกรองนักเรียนที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้	เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี	 เขต	 2	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกำญจนบุรี	เขต	2	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.		แจ้งโรงเรียนให้ส�ำรวจข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลด�ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล	 และ
รำยงำนข้อมูลเด็กด้อยโอกำส	ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	(Data	Management	Center)	
	 2.		รวบรวมและจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศจ�ำนวนเด็กด้อยโอกำสของโรงเรียนในสังกัด	
	 3.		บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ	 เพื่อน�ำมำใช้กับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่ำง	ๆ	ให้กับโรงเรียนในสังกัด	
	 4.	จัดท�ำข้อมูลนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจนพิเศษ	ภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อหลักประกันโอกำสทำงกำรเรียนรู้	 (CCT)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มด้อยโอกำส	
	 5.		จัดหำทุนกำรศึกษำช่วยเหลือจำกหน่วยงำนทั้งภำยใน	ภำยนอก	 ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน	
และประชำชน
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	 6.		ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส�ำนักงำนเขตพื้นที ่
กำรศึกษำนักเรียน	 ตำมแผนปฏิบัติกำร	 และให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เข้มแข็ง	 	 และจัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน	 เพื่อเป็นศูนย์ประสำนงำนในกำร 
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส	 ถูกละเมิดสิทธิเด็กและเยำวชน	 โดยสร้ำงภำคีเครือข่ำย	 ท�ำงำนกับส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	 สถำนศึกษำ	 และหน่วยงำนอื่น	 ๆ	 ร่วมสอดส่อง	 เผ้ำระวัง	 และให้ค�ำปรึกษำ	 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	 7.	จัดอบรมให้ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 พร้อมจัดท�ำคู่มือระบบดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียน	 
ให้กับครู	บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ	
	 8.	จัดให้มีนักจิตวิทยำประจ�ำเขต	 เพื่อให้ค�ำปรึกษำ	แนะน�ำกับครู	และผู้บริหำรโรงเรียนในกำร
ดูแลนักเรียน
	 9.	ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง	 และเรียนจนจบหลักสูตร 
ทั้งจำกโรงเรียนในสังกัด	และหน่วยงำนกำรศึกษำอื่น	เช่น	กำรส่งต่อนักเรียนให้เรียนนอกระบบโรงเรียน	
(กศน.)	 ฝึกทักษะด้ำนอำชีพให้แก่นักเรียนด้อยโอกำส	 ฝึกทักษะด้ำนอำชีพให้แก่นักเรียนด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำตำมควำมถนัดและควำมสนใจ	เพื่อให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
	 10.	สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้กับนักเรียนด้อยโอกำส	 และผู้ปกครองที่มี
ฐำนะยำกจนได้มีโอกำสเรียนต่อ	 ได้แก่	 ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์	 เปิดสอนในระดับกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ระดับ	ปวช.)	สำขำธุรกิจค้ำปลีก	โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
	 11.	ประสำน	 ส่งเสริม	 ให้ชุมชน	 ท้องถ่ินและสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำรวมท้ังเป็น
เครือข่ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	
	 12.	ส่งเสริมให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ	 (กยศ.)	 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย	
	 13.	จัดโครงกำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน	จัดเครือข่ำยออกตรวจติดตำม
นักเรียน	
	 14.	นิเทศ	 ก�ำกับ	 ติดตำม	 และประเมินผล	 กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	 และส่งต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีโอกำสศึกษำต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำที่	 4	 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับ 
กำรดูแลช่วยเหลือ	และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
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 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4 จ�ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

3 จ�ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2 จ�ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ	ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป

1 จ�ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ	น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 168 91.80 3 1.64 1 0.55 0 0.00 11 6.01

สพม. 42 40 95.24 1 2.38 0 0.00 0 0.00 1 2.38

รวม 225 208 92.45 4 1.78 1 0.44 0 0.00 12 5.33

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 208	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 92.45	 ระดับดีมาก	 จ�ำนวน	 4	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 1.78	 ระดับดี  
จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.44	ระดับปรับปรุง	จ�ำนวน	12	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.33	และไม่ปรำกฏ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใดมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพพอใช้
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แสดงจ�านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ จ�าแนกตามประเภทความสามารถพิเศษ

ประเภท
จ�านวนเด็ก

ที่มีความสามารถ
พิเศษ (คน)

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนฯ
เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

 1.	ด้ำนผู้น�ำ 139,683 104,108 74.53 1 0.001

 2.	ด้ำนนักคิด 136,709 108,145 79.11 10 0.009

 3.	ด้ำนสร้ำงสรรค์ 172,655 142,688 82.64 3 0.002

 4.	ด้ำนนักวิชำกำร 155,265 127,450 82.09 4 0.003

 5.	ด้ำนนักคณิตศำสตร์ 153,430 121,383 79.11 10 0.008

 6.	ด้ำนนักวิทยำศำสตร์ 152,618 123,111 80.67 43 0.035

 7.	ด้ำนนักภำษำ 142,089 112,605 79.25 9 0.008

 8.	ด้ำนนักกีฬำ 210,526 180,288 85.64 41 0.023

 9.	ด้ำนนักดนตรี 130,404 98,142 75.26 0 0.000

 10.	ด้ำนนักศิลปิน 127,592 94,174 73.81 11 0.012

รวม 1,520,971 1,212,094 79.69 132 0.011

หมำยเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	9	ต.ค.	63	จำกกำรรำยงำนของ	สพท.	ผ่ำนทำงระบบ	e-MES 

 เชิงคุณภาพ
	 ผู ้เรียนที่มีควำมสำมำรถิเศษ	 ได้รับกำรส่งเสริม	 สนับสนุนเพื่อให้เรียนรู ้เต็มตำมศักยภำพ	 
ร้อยละ	 79.69	 โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลของเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	 
เพื่อวำงแผนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและสอดคล้องตำมควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้สถำนศึกษำดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพอย่ำงเป็นระบบ	 โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 และจัดให้มีกำรนิเทศ	
ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำอย่ำงทั่วถึง	 เพื่อสะท้อนผล	 และร่วมดูแลช่วยเหลือพร้อมทั้ง 
ให้ค�ำปรึกษำ	ข้อเสนอแนะ	ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้เรียนรู้เต็มตำมศักยภำพ
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษส่วนหนึ่งครอบครัวมีฐำนะยำกจน	 ขำดควำมพร้อมจำกกำร
สนับสนุนจำกครอบครัว	 ท�ำให้ขำดโอกำสที่จะได้รับกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้	 หรือกำรเข้ำแข่งขันต่อ 
ในระดับเวทีนำนำชำติ
	 2.		กำรด�ำเนินกำรคัดกรองเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน	
	 3.	สถำนศึกษำขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจที่จะช่วยพัฒนำเด็กที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนต่ำง	ๆ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256376

	 4.		สถำนศึกษำขำดกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครอง
 5. สถำนศึกษำขำดอุปกรณ์	เครื่องมือต่ำง	ๆ	ในกำรจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
	 6.	สถำนศึกษำขำดกำรเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ำยในกำรสนับสนุน	 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ควรมีกำรสนับสนุนงบประมำณ	 วัสดุอุปกรณ์	 เพ่ือช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ	และได้เรียนรู้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด
	 2.	ควรจัดท�ำฐำนข้อมูลเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ	 เพื่อน�ำข้อมูลมำวำงแผนส่งเสริม	 สนับสนุน
ให้ตรงกับควำมสำมำรถได้อย่ำงต่อเนื่อง
	 3.	ควรมีกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงแรงจูงใจ	 ให้เด็กที่มีพรสวรรค์และมีควำมสำมำรถพิเศษ	 ได้รับ
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	สัปดำห์วิทยำศำสตร์	บ้ำนนักวิทยำศำสตร์	กำรเข้ำค่ำยวิชำกำรต่ำง	ๆ	
เป็นต้น
	 4.	ควรมีเกณฑ์กำรคัดกรองท่ีชัดเจน	 และให้สถำนศึกษำเป็นผู้รับรองข้อมูลเนื่องจำกมีควำมใกล้ชิด
กับผู้เรียนมำกที่สุด	
	 5.	จัดสรรบุคลำกรครูให ้เพียงพอ	 ตรงตำมสำขำ	 รวมถึงมีกำรพัฒนำครูให ้มีควำมรู  ้
ควำมสำมำรถเฉพำะ	เพื่อพัฒนำเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้อย่ำงเต็มที่	
	 6.	สถำนศึกษำควรมีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
ในกำรส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถของบุตรหลำน
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด	 เขต	 2 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	เขต	37	(แพร่	น่ำน)	มีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 1.	ก�ำหนดให้สถำนศึกษำคัดกรองผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละด้ำนทั้ง	10	ด้ำน	
	 2.	ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษกับสถำนศึกษำ	หรือหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	และส่งเสริมกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
	 3.	จัดให้มีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริม	สนับสนุนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	
	 4.	จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรแข่งขันต่ำง	 ๆ	 เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้	 สะท้อนภำพ 
ควำมส�ำเร็จของนักเรียน	ครู	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	พร้อมทั้งประกำศเชิดชูเกียรติผู้เกี่ยวข้อง
	 5.	ติดตำม	รวบรวมผลกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	:	ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 พนักงำนรำชกำร	 ลูกจ้ำง	 ในส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 
เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป	โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่	ก.ค.ศ.	ให้กำรรับรองตำมหลัก
เกณฑ์และวิธีกำรที่	ก.ค.ศ.	ก�ำหนด	หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 77

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำง
ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึ้นไป 
มากกว่า 10 รางวัลขึ้นไป

4 จ�ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำง
ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึ้นไป 
8-10 รางวัล

3 จ�ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำง
ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึ้นไป  
5-7 รางวัล

2 จ�ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำง
ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึ้นไป  
2-4 รางวัล

1 จ�ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำง
ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึ้นไป  
น้อยกว่า 2 รางวัล

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 31 16.94 40 21.86 38 20.77 32 17.49 42 22.95

สพม. 42 17 40.48 7 16.67 5 11.90 6 14.29 7 16.67

รวม 225 48 21.33 47 20.89 43 19.11 38 16.89 49 21.78

 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	 48	 เขตคิดเป็นร้อยละ	 21.33	 ระดับคุณภำพดีมาก จ�ำนวน	 47	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 20.89	 
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	43	เขต	คิดเป็นร้อยละ	19.11	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	38	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	16.89	และระดับคุณภำพปรับปรุง	จ�ำนวน	49	เขต	คิดเป็นร้อยละ	21.78	
 เชิงคุณภาพ
	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำง	 ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ	 มีโอกำสได้น�ำเสนอผลงำนท่ีด�ำเนินกำรได้ส�ำเร็จที่สำมำรถเป็นแนวทำงให้กับบุคคลอื่น
และผู้สนใจ	 รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรำงวัล	 และยกย่องเชิดชูเกียรติอีกด้วย	ส่งผล
ให้ผลงำนที่ได้รับรำงวัลมีมูลค่ำมำกยิ่งขึ้น



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256378

 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.	ขำดกำรประชำสัมพันธ์ในระดับสถำนศึกษำที่แพร่หลำยและทั่วถึง	
	 2.	 ผู้บริหำร	 ข้ำรำชกำรครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ไม่เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรได้รับ
รำงวัล	และประโยชน์ของรำงวัลที่ได้รับ
	 3.	ข้ำรำชกำรครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีภำระงำนมำก	
	 4.	ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรคัดเลือกบำงรำยกำรกระชั้นชิด
	 5.	งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ	
	 6.	เกณฑ์กำรคัดเลือกบำงประเภทมีมำตรฐำนสูง	
	 7.	บุคลำกรขำดควำมรู้	ควำมเข้ำใจวิธีกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอรับกำรประเมิน	
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน	ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
	 2.	ควรก�ำหนดปฏิทินในกำรด�ำเนินงำนให้ชัดเจน	
	 3.	ส่งเสริม	สนับสนุนงบประมำณด�ำเนินงำน
	 4.	ก�ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกที่ชัดเจน	และเป็นไปได้	เปิดโอกำสให้ครูรุ่นใหม่ได้แสดงผลงำน
	 5.	ก�ำหนดรำงวัลครอบคลุมภำรกิจกลุ่มเป้ำหมำยและครอบคลุมทุกพื้นที่
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เช่น	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย	 เขต	 2	 โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบ 
ผลส�ำเร็จ	ดังนี้
		 1.	ประชำสัมพันธ์	 เชิญชวน	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	พนักงำนรำชกำร	 และ
ลูกจ้ำงในสังกัดให้ควำมส�ำคัญเกิดควำมสนใจในกำรมุ่งมั่นเพื่อเสนอขอเข้ำรับรำงวัลประเภทต่ำง	 ๆ	 
ตำมประเภทรำงวัลท่ีประกำศก�ำหนดไว้ให้ทันเวลำอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมกฎระเบียบและหลักเกณฑ์
ของรำงวัลนั้น	ๆ	
		 2.	แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำหรือคัดเลือก	 หรือประกวดแข่งขัน	 ตำมเกณฑ์หรือ 
องค์ประกอบประเภทรำงวัลที่ก�ำหนดไว้
	 3.	ด�ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลตำมเกณฑ์และองค์ประกอบกำรพิจำรณำ
ให้มีควำมโปร่งใส	 มีควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม	 สำมำรถตรวจสอบได้	 และให้เป็นไปตำมแนวทำงนโยบำย	
หลักเกณฑ์	ขั้นตอน	กระบวนกำรระยะเวลำของแต่ละรำงวัลหรือของแต่ละหน่วยงำนผู้ให้รำงวัลก�ำหนด	
และรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมล�ำดับต่อไป	 เช่น	 รำงวัลครูดีในดวงใจ	 รำงวัลคุรุสภำ	 รำงวัล 
พระพฤหัสบดี	รำงวัล	OBEC	AWARD	รำงวัลเจ้ำฟ้ำมหำจักรี	เป็นต้น
	 4.	ประกำศผลกำรสรรหำ	กำรคัดเลือก	กำรแข่งขัน	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประชำสัมพันธ์
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยทั่วกัน
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 5. รวบรวมสรุปและจัดท�ำทะเบียนสำรสนเทศและยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกำสที่เหมำะสมต่อไป
	 6.	น�ำผลรำงวัลที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับมำเป็นผลงำนหรือเกณฑ์ 
ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรเลื่อนเงินเดือน	 เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจอีกทำงหนึ่งแก่บุคลำกร
ในสังกัด	 เพื่อเป็นกำรกระตุ ้นให้เกิดควำมกระตือรือร้นมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำไปสู่เป้ำหมำยต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
	 ประเด็นกำรพิจำรณำ	 :	 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ ่ม 
ในส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 โดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำร
ครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

ระดับคุณภาพ ค�าอธิบาย

5 จ�ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4 จ�ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3 จ�ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2 จ�ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

1 จ�ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
	 ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ภำพรวม	225	เขต

สพท.
จ�านวน สพท. 
ทั้งหมด (เขต)

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สพป. 183 89 48.63 81 44.26 1 0.55 1 0.55 11 6.01

สพม. 42 23 54.76 15 35.71 1 2.38 2 4.76 1 2.38

รวม 225 112 49.78 96 42.67 2 0.89 3 1.33 12 5.33
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 ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ	225	เขต	พบว่ำ	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
จ�ำนวน	112	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	49.78	 ระดับคุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	96	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	42.67	
ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	2	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.89	ระดับคุณภำพพอใช้ จ�ำนวน	3	เขต	คิดเป็นร้อยละ	
1.33	และระดับคุณภำพปรับปรุง จ�ำนวน	12	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.33	

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�าแนกตามภาระงาน ในภาพรวม 225 เขต

ภารกิจ
จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

(คน)
จ�านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป (คน)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1.	ด้ำนวิชำกำร 526,660 24.12 488,265 92.71

2.	ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 738,572 33.83 681,254 92.24

3.	ด้ำนงบประมำณ 429,660 19.68 400,449 93.20

4.	ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 488,320 22.37 450,671 92.30

รวม 2,183,212 100.00 2,020,639 92.55

 เชิงคุณภาพ
	 ผลกำรส�ำรวจจำกผู ้รับบริกำรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบสอบถำมในเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (https://www.obec.go.th/)	 หัวข้อ	 “แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”	 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมใน	 “กลุ่มท่ี	 3	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำและ	สถำนศึกษำ	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	และคณะกรรมกำรติดตำม	ตรวจสอบ	
ประเมินผล	 และนิเทศกำรศึกษำ	 (มำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ)”	 พบว่ำผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจหลักทั้ง	 4	 ด้ำน	 คือ	
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร	 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ	 และด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป	ในระดับดีมากขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	92.55	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน�ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจไปพัฒนำ	ปรับปรุงกำรให้บริกำรภำยในองค์กรมำกขึ้น
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน
	 1.		ประเด็นค�ำถำมมีหลำยประเด็น	
	 2.		ผู้มำรับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่ให้ควำมส�ำคัญในกำรตอบแบบสอบถำม
	 3.		ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท�ำให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปตอบแบบสอบถำม
ไม่ได้
	 4.		ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงส่วนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรตอบแบบสอบถำมแบบออนไลน์	
	 5.		ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนหนึ่งไม่ให้ควำมส�ำคัญ	ท�ำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับควำมเป็นจริง
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
	 1.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำควรทรำบผลและควำมก้ำวหน้ำในกำรประเมินควำมพึงพอใจ
เป็นระยะ	ๆ	เพื่อน�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ
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	 2.	ควรปรับลดข้อค�ำถำมในแต่ละด้ำนให้กระชับ	เข้ำใจง่ำยและสะท้อนกำรท�ำงำนได้จริง	
	 3.	น�ำผลกำรประเมินในแต่ละด้ำนและข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของแต่ละกลุ่ม/
หน่วย	ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้
	 1.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 9	 (สุพรรณบุรี	 นครปฐม)	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ำมำตอบแบบสอบถำม	จ�ำนวน	1,087	คน	โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ดังนี้
	 	 1)	 แจ้งประชำสัมพันธ์	ไปยังโรงเรียนในสังกัด	ให้ประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจงำนหลัก	
4	ด้ำนจำกลิงก์	https:/feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3 
	 	 2)	 ผู้รับบริกำร	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 สำมำรถตอบแบบสอบถำมจำกเว็บไซต์ท่ีก�ำหนด	 
ซึ่งสำมำรถให้สำธำรณชนเข้ำมำตอบแบบสอบถำมได้อีกทำงหนึ่ง
	 	 3)		ติดตั้งลิงก์แบบประเมินควำมพึงพอใจ	ให้กับผู้มำติดต่อรำชกำร	ที่กลุ่มต่ำง	ๆ	
	 2.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	 เขต	 2	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำตอบ
แบบสอบถำม	จ�ำนวน	998	คน	 โดยมีนโยบำยและให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำร	ทั้งด้ำนกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวก	และคุณภำพกำรให้บริกำร	เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้มำรับบริกำร	และถือเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กร	มีแนวทำงดังนี้
 	 	 1)		ศึกษำหลักกำร	แนวคิด	ทฤษฎี	เทคนิค	และแนวทำงกำรให้บริกำร
    2) ประกำศมำตรกำร	กำรให้บริกำรด้วยใจ	“Service	Mind”	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563
		 		 3)	 สร้ำงกำรรับรู้	 ภำยในและภำยนอกองค์กรเกี่ยวกับนโยบำย	 แนวทำงและมำตรกำร 
ในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน	 ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยแจ้งผ่ำนทำงเว็บไซต์	 http://www.phetchabun2.go.th/	 และแจ้ง 
ในระบบรับ	-	ส่ง	หนังสือรำชกำร	My	Office	
	 	 4)	 ประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
โดยกำรประเมินผ่ำนระบบออนไลน์	(Scan	QR	CODE)
		 	 5)	 รวมรวม/สรุป	 ข้อมูล	 จำกผู ้รับบริกำร	 และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียไตรมำสละ	 1	 ครั้ง	 
เพื่อสะท้อนผลกำร	ด�ำเนินงำนและปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
		 	 6)	 รวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
จำกผู้รับบริกำร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 	 7)		สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256382

2. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาตามมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	พบว่ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรด�ำเนินงำน 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม	 จ�ำนวน	 30	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 13.33	 ระดับดีมำก	 จ�ำนวน	 151	 เขต	 คิดเป็น 
ร้อยละ	67.11	ระดับดี	จ�ำนวน	43	เขต	คิดเป็นร้อยละ	19.11	และระดับพอใช้	จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็น
ร้อยละ	0.44	ซึ่งผลกำรประเมินภำพรวมจ�ำแนกรำยเขต	ดังนี้	

แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ

	 1	 ประถมศึกษำกระบี่	 168	 ดีมำก

	 2	 ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร	 179.75	 ดีมำก

	 3	 ประถมศึกษำกำญจนบุรี	เขต	1	 180.5	 ดีมำก

	 4	 ประถมศึกษำกำญจนบุรี	เขต	2	 205 ดีเยี่ยม

	 5	 ประถมศึกษำกำญจนบุรี	เขต	3	 151 ดี

	 6	 ประถมศึกษำกำญจนบุรี	เขต	4	 177.5	 ดีมำก

	 7	 ประถมศึกษำกำฬสินธุ์	เขต	1	 181.5	 ดีมำก

	 8	 ประถมศึกษำกำฬสินธุ์	เขต	2	 180.5	 ดีมำก

	 9	 ประถมศึกษำกำฬสินธุ์	เขต	3	 168.5	 ดีมำก

	 10	 ประถมศึกษำก�ำแพงเพชร	เขต	1	 163 ดีมำก

	 11	 ประถมศึกษำก�ำแพงเพชร	เขต	2	 171.25	 ดีมำก

	 12	 ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	1	 176.25	 ดีมำก

	 13	 ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	2	 163 ดีมำก

	 14	 ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	3	 169.5	 ดีมำก

	 15	 ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	4	 155.75	 ดีมำก

	 16	 ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	5	 138.25	 ดี

	 17	 ประถมศึกษำจันทบุรี	เขต	1	 165.25	 ดีมำก

	 18	 ประถมศึกษำจันทบุรี	เขต	2	 175.5	 ดีมำก

	 19	 ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ	เขต	1	 169 ดีมำก

	 20	 ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ	เขต	2	 165 ดีมำก

	 21	 ประถมศึกษำชลบุรี	เขต	1	 192.5	 ดีเยี่ยม

	 22	 ประถมศึกษำชลบุรี	เขต	2	 186 ดีมำก
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	 23	 ประถมศึกษำชลบุรี	เขต	3	 152 ดี

	 24	 ประถมศึกษำชัยนำท	 186.75	 ดีมำก

	 25	 ประถมศึกษำชัยภูมิ	เขต	1	 175.5	 ดีมำก

	 26	 ประถมศึกษำชัยภูมิ	เขต	2	 166.5	 ดีมำก

	 27	 ประถมศึกษำชัยภูมิ	เขต	3	 179 ดีมำก

	 28	 ประถมศึกษำชุมพร	เขต	1	 196 ดีเยี่ยม

	 29	 ประถมศึกษำชุมพร	เขต	2	 155.75	 ดีมำก

	 30	 ประถมศึกษำเชียงรำย	เขต	1	 186 ดีมำก

	 31	 ประถมศึกษำเชียงรำย	เขต	2	 177.5	 ดีมำก

	 32	 ประถมศึกษำเชียงรำย	เขต	3	 161.25	 ดีมำก

	 33	 ประถมศึกษำเชียงรำย	เขต	4	 171 ดีมำก

	 34	 ประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	1	 206.5	 ดีเยี่ยม

	 35	 ประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	2	 181 ดีมำก

	 36	 ประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	3	 173.25	 ดีมำก

	 37	 ประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	4	 148 ดี

	 38	 ประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	5	 161.5	 ดีมำก

	 39	 ประถมศึกษำเชียงใหม่	เขต	6	 145 ดี

	 40	 ประถมศึกษำตรัง	เขต	1	 187 ดีมำก

	 41	 ประถมศึกษำตรัง	เขต	2	 181 ดีมำก

	 42	 ประถมศึกษำตรำด	 137.25	 ดี

	 43	 ประถมศึกษำตำก	เขต	1	 161.75	 ดีมำก

	 44	 ประถมศึกษำตำก	เขต	2	 164.75	 ดีมำก

	 45	 ประถมศึกษำนครนำยก	 118	 ดี

	 46	 ประถมศึกษำนครปฐม	เขต	1	 201 ดีเยี่ยม

	 47	 ประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	 192 ดีเยี่ยม

	 48	 ประถมศึกษำนครพนม	เขต	1	 162.75	 ดีมำก

	 49	 ประถมศึกษำนครพนม	เขต	2	 146 ดี

	 50	 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	1	 177.75	 ดีมำก

	 51	 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	2	 173 ดีมำก

	 52	 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	3	 138.25	 ดี

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ
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	 53	 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	4	 192.25	 ดีเยี่ยม

	 54	 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	5	 175.75	 ดีมำก

	 55	 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	6	 147 ดี

	 56	 ประถมศึกษำนครรำชสีมำ	เขต	7	 158.5	 ดีมำก

	 57	 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	1	 142.5	 ดี

	 58	 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	2	 198.75	 ดีเยี่ยม

	 59	 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	3	 182 ดีมำก

	 60	 ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	4	 165.5	 ดีมำก

	 61	 ประถมศึกษำนครสวรรค์	เขต	1	 143.75	 ดี

	 62	 ประถมศึกษำนครสวรรค์	เขต	2	 143.75	 ดี

	 63	 ประถมศึกษำนครสวรรค์	เขต	3	 140.75	 ดี

	 64	 ประถมศึกษำนนทบุรี	เขต	1	 164.5	 ดีมำก

	 65	 ประถมศึกษำนนทบุรี	เขต	2	 159.75	 ดีมำก

	 66	 ประถมศึกษำนรำธิวำส	เขต	1	 181 ดีมำก

	 67	 ประถมศึกษำนรำธิวำส	เขต	2	 170 ดีมำก

	 68	 ประถมศึกษำนรำธิวำส	เขต	3	 157 ดีมำก

	 69	 ประถมศึกษำน่ำน	เขต	1	 200.5	 ดีเยี่ยม

	 70	 ประถมศึกษำน่ำน	เขต	2	 184.5	 ดีมำก

	 71	 ประถมศึกษำบึงกำฬ	 151.25	 ดี

	 72	 ประถมศึกษำบุรีรัมย์	เขต	1	 158.5	 ดีมำก

	 73	 ประถมศึกษำบุรีรัมย์	เขต	2	 173.5	 ดีมำก

	 74	 ประถมศึกษำบุรีรัมย์	เขต	3	 177.25	 ดีมำก

	 75	 ประถมศึกษำบุรีรัมย์	เขต	4	 141.25	 ดี

	 76	 ประถมศึกษำปทุมธำนี	เขต	1	 159 ดีมำก

	 77	 ประถมศึกษำปทุมธำนี	เขต	2	 145.25	 ดี

	 78	 ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	 181 ดีมำก

	 79	 ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์	เขต	2	 165.25	 ดีมำก

	 80	 ประถมศึกษำปรำจีนบุรี	เขต	1	 168.5	 ดีมำก

	 81	 ประถมศึกษำปรำจีนบุรี	เขต	2	 147.5	 ดี

	 82	 ประถมศึกษำปัตตำนี	เขต	1	 167.25	 ดีมำก

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ
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	 83	 ประถมศึกษำปัตตำนี	เขต	2	 178 ดีมำก

	 84	 ประถมศึกษำปัตตำนี	เขต	3	 130.25	 ดี

	 85	 ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ	เขต	1	 166.75	 ดีมำก

	 86	 ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ	เขต	2	 188 ดีมำก

	 87	 ประถมศึกษำพะเยำ	เขต	1	 158.25	 ดีมำก

	 88	 ประถมศึกษำพะเยำ	เขต	2	 162.25	 ดีมำก

	 89	 ประถมศึกษำพังงำ	 159.5	 ดีมำก

	 90	 ประถมศึกษำพัทลุง	เขต	1	 187.75	 ดีมำก

	 91	 ประถมศึกษำพัทลุง	เขต	2	 197.5	 ดีเยี่ยม

	 92	 ประถมศึกษำพิจิตร	เขต	1	 161 ดีมำก

	 93	 ประถมศึกษำพิจิตร	เขต	2	 164.5	 ดีมำก

	 94	 ประถมศึกษำพิษณุโลก	เขต	1	 179.5	 ดีมำก

	 95	 ประถมศึกษำพิษณุโลก	เขต	2	 156.5	 ดีมำก

	 96	 ประถมศึกษำพิษณุโลก	เขต	3	 145.5	 ดี

	 97	 ประถมศึกษำเพชรบุรี	เขต	1	 156.75	 ดีมำก

	 98	 ประถมศึกษำเพชรบุรี	เขต	2	 142.5	 ดี

	 99	 ประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	1	 181 ดีมำก

	 100	 ประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	2	 190 ดีเยี่ยม

	 101	 ประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	3	 188.75	 ดีมำก

	 102	 ประถมศึกษำแพร่	เขต	1	 178.25	 ดีมำก

	 103	 ประถมศึกษำแพร่	เขต	2	 180.25	 ดีมำก

	 104	 ประถมศึกษำภูเก็ต	 173.25	 ดีมำก

	 105	 ประถมศึกษำมหำสำรคำม	เขต	1	 175.5	 ดีมำก

	 106	 ประถมศึกษำมหำสำรคำม	เขต	2	 156.25	 ดีมำก

	 107	 ประถมศึกษำมหำสำรคำม	เขต	3	 163.75	 ดีมำก

	 108	 ประถมศึกษำมุกดำหำร	 150.5	 ดี

	 109	 ประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน	เขต	1	 138 ดี

	 110	 ประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน	เขต	2	 155.25	 ดีมำก

	 111	 ประถมศึกษำยโสธร	เขต	1	 146 ดี

	 112	 ประถมศึกษำยโสธร	เขต	2	 156.75	 ดีมำก

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256386

	 113	 ประถมศึกษำยะลำ	เขต	1	 188.5	 ดีมำก

	 114	 ประถมศึกษำยะลำ	เขต	2	 145.75	 ดี

	 115	 ประถมศึกษำยะลำ	เขต	3	 141 ดี

	 116	 ประถมศึกษำร้อยเอ็ด	เขต	1	 144.25	 ดี

	 117	 ประถมศึกษำร้อยเอ็ด	เขต	2	 174.25	 ดีมำก

	 118	 ประถมศึกษำร้อยเอ็ด	เขต	3	 157.5	 ดีมำก

	 119	 ประถมศึกษำระนอง	 164	 ดีมำก

	 120	 ประถมศึกษำระยอง	เขต	1	 168.25	 ดีมำก

	 121	 ประถมศึกษำระยอง	เขต	2	 177 ดีมำก

	 122	 ประถมศึกษำรำชบุรี	เขต	1	 171 ดีมำก

	 123	 ประถมศึกษำรำชบุรี	เขต	2	 155.25	 ดีมำก

	 124	 ประถมศึกษำลพบุรี	เขต	1	 168.5	 ดีมำก

	 125	 ประถมศึกษำลพบุรี	เขต	2	 178 ดีมำก

	 126	 ประถมศึกษำล�ำปำง	เขต	1	 201.75	 ดีเยี่ยม

	 127	 ประถมศึกษำล�ำปำง	เขต	2	 196.5	 ดีเยี่ยม

	 128	 ประถมศึกษำล�ำปำง	เขต	3	 138 ดี

	 129	 ประถมศึกษำล�ำพูน	เขต	1	 198 ดีเยี่ยม

	 130	 ประถมศึกษำล�ำพูน	เขต	2	 191.5	 ดีเยี่ยม

	 131	 ประถมศึกษำเลย	เขต	1	 182.75	 ดีมำก

	 132	 ประถมศึกษำเลย	เขต	2	 168.5	 ดีมำก

	 133	 ประถมศึกษำเลย	เขต	3	 165.25	 ดีมำก

	 134	 ประถมศึกษำศรีสะเกษ	เขต	1	 156.25	 ดีมำก

	 135	 ประถมศึกษำศรีสะเกษ	เขต	2	 192.5	 ดีเยี่ยม

	 136	 ประถมศึกษำศรีสะเกษ	เขต	3	 151.75	 ดี

	 137	 ประถมศึกษำศรีสะเกษ	เขต	4	 133.5	 ดี

	 138	 ประถมศึกษำสกลนคร	เขต	1	 135.75	 ดี

	 139	 ประถมศึกษำสกลนคร	เขต	2	 138.75	 ดี

	 140	 ประถมศึกษำสกลนคร	เขต	3	 144 ดี

	 141	 ประถมศึกษำสงขลำ	เขต	1	 182.5	 ดีมำก

	 142	 ประถมศึกษำสงขลำ	เขต	2	 193.75	 ดีเยี่ยม

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ
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ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 87

	 143	 ประถมศึกษำสงขลำ	เขต	3	 168 ดีมำก

	 144	 ประถมศึกษำสตูล	 178.5	 ดีมำก

	 145	 ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร	เขต	1	 166 ดีมำก

	 146	 ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร	เขต	2	 185.25	 ดีมำก

	 147	 ประถมศึกษำสมุทรสงครำม	 190.75	 ดีเยี่ยม

	 148	 ประถมศึกษำสมุทรสำคร	 188.75	 ดีมำก

	 149	 ประถมศึกษำสระแก้ว	เขต	1	 180.5	 ดีมำก

	 150	 ประถมศึกษำสระแก้ว	เขต	2	 162.5	 ดีมำก

	 151	 ประถมศึกษำสระบุรี	เขต	1	 194.5	 ดีเยี่ยม

	 152	 ประถมศึกษำสระบุรี	เขต	2	 198 ดีเยี่ยม

	 153	 ประถมศึกษำสิงห์บุรี	 199.25	 ดีเยี่ยม

	 154	 ประถมศึกษำสุโขทัย	เขต	1	 176 ดีมำก

	 155	 ประถมศึกษำสุโขทัย	เขต	2	 169.75	 ดีมำก

	 156	 ประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	1	 208.5	 ดีเยี่ยม

	 157	 ประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	2	 178.75	 ดีมำก

	 158	 ประถมศึกษำสุพรรณบุรี	เขต	3	 204.5	 ดีเยี่ยม

	 159	 ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี	เขต	1	 195.5	 ดีเยี่ยม

	 160	 ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี	เขต	2	 177.5	 ดีมำก

	 161	 ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี	เขต	3	 172 ดีมำก

	 162	 ประถมศึกษำสุรินทร์	เขต	1	 152.5	 ดี

	 163	 ประถมศึกษำสุรินทร์	เขต	2	 152.5	 ดี

	 164	 ประถมศึกษำสุรินทร์	เขต	3	 178 ดีมำก

	 165	 ประถมศึกษำหนองคำย	เขต	1	 171 ดีมำก

	 166	 ประถมศึกษำหนองคำย	เขต	2	 169.5	 ดีมำก

	 167	 ประถมศึกษำหนองบัวล�ำภู	เขต	1	 161 ดีมำก

	 168	 ประถมศึกษำหนองบัวล�ำภู	เขต	2	 149 ดี

	 169	 ประถมศึกษำอ่ำงทอง	 183	 ดีมำก

	 170	 ประถมศึกษำอ�ำนำจเจริญ	 157.75	 ดีมำก

	 171	 ประถมศึกษำอุดรธำนี	เขต	1	 167.5	 ดีมำก

	 172	 ประถมศึกษำอุดรธำนี	เขต	2	 177 ดีมำก

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256388

	 173	 ประถมศึกษำอุดรธำนี	เขต	3	 187 ดีมำก

	 174	 ประถมศึกษำอุดรธำนี	เขต	4	 164.75	 ดีมำก

	 175	 ประถมศึกษำอุตรดิตถ์	เขต	1	 191.5	 ดีเยี่ยม

	 176	 ประถมศึกษำอุตรดิตถ์	เขต	2	 175.75	 ดีมำก

	 177	 ประถมศึกษำอุทัยธำนี	เขต	1	 138 ดี

	 178	 ประถมศึกษำอุทัยธำนี	เขต	2	 177.5	 ดีมำก

	 179	 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี	เขต	1	 157 ดีมำก

	 180	 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี	เขต	2	 165.5	 ดีมำก

	 181	 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี	เขต	3	 159.5	 ดีมำก

	 182	 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี	เขต	4	 133.75	 ดี

	 183	 ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี	เขต	5	 161 ดีมำก

	 184	 มัธยมศึกษำ	เขต	1	(กรุงเทพมหำนคร)	 137	 ดี

	 185	 มัธยมศึกษำ	เขต	2	(กรุงเทพมหำนคร)	 173	 ดีมำก

	 186	 มัธยมศึกษำ	เขต	3	(นนทบุรี	พระนครศรีอยุธยำ)	 162	 ดีมำก

	 187	 มัธยมศึกษำ	เขต	4	(ปทุมธำนี	สระบุรี)	 162.5	 ดีมำก

	 188	 มัธยมศึกษำ	เขต	5	(สิงห์บุรี	ลพบุรี	ชัยนำท	อ่ำงทอง)	 172	 ดีมำก

	 189	 มัธยมศึกษำ	เขต	6	(ฉะเชิงเทรำ	สมุทรปรำกำร)	 166.5	 ดีมำก

	 190	 มัธยมศึกษำ	เขต	7	(ปรำจีนบุรี	นครนำยก	สระแก้ว)	 158.5	 ดีมำก

	 191	 มัธยมศึกษำ	เขต	8	(รำชบุรี	กำญจนบุรี)	 179.5	 ดีมำก

	 192	 มัธยมศึกษำ	เขต	9	(สุพรรณบุรี	นครปฐม)	 185	 ดีมำก

	 193	 มัธยมศึกษำ	เขต	10	(เพชรบุรี	ประจวบฯ	สมุทรสำคร	สมุทรสงครำม)	155.5	 ดีมำก

	 194	 มัธยมศึกษำ	เขต	11	(สุรำษฎร์ธำนี	ชุมพร)	 175	 ดีมำก

	 195	 มัธยมศึกษำ	เขต	12	(นครศรีธรรมรำช	พัทลุง)	 170	 ดีมำก

	 196	 มัธยมศึกษำ	เขต	13	(ตรัง	กระบี่)	 170	 ดีมำก

	 197	 มัธยมศึกษำ	เขต	14	(พังงำ	ภูเก็ต	ระนอง)	 148	 ดี

	 198	 มัธยมศึกษำ	เขต	15	(นรำธิวำส	ปัตตำนี	ยะลำ)	 161.5	 ดีมำก

	 199	 มัธยมศึกษำ	เขต	16	(สงขลำ	สตูล)	 169.5	 ดีมำก

	 200	 มัธยมศึกษำ	เขต	17	(จันทบุรี	ตรำด)	 180	 ดีมำก

	 201	 มัธยมศึกษำ	เขต	18	(ชลบุรี	ระยอง)	 168.5	 ดีมำก

	 202	 มัธยมศึกษำ	เขต	19	(เลย	หนองบัวล�ำภู)	 139	 ดี

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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	 203	 มัธยมศึกษำ	เขต	20	(อุดรธำนี)	 182	 ดีมำก

	 204	 มัธยมศึกษำ	เขต	21	(หนองคำย	บึงกำฬ)	 168	 ดีมำก

	 205	 มัธยมศึกษำ	เขต	22	(นครพนม	มุกดำหำร)	 161	 ดีมำก

	 206	 มัธยมศึกษำ	เขต	23	(สกลนคร)	 160.5	 ดีมำก

	 207	 มัธยมศึกษำ	เขต	24	(กำฬสินธุ์)	 150	 ดี

	 208	 มัธยมศึกษำ	เขต	25	(ขอนแก่น)	 175	 ดีมำก

	 209	 มัธยมศึกษำ	เขต	26	(มหำสำรคำม)	 163.5	 ดีมำก

	 210	 มัธยมศึกษำ	เขต	27	(ร้อยเอ็ด)	 113	 พอใช้

	 211	 มัธยมศึกษำ	เขต	28	(ศรีสะเกษ	ยโสธร)	 186	 ดีมำก

	 212	 มัธยมศึกษำ	เขต	29	(อุบลฯ	อ�ำนำจเจริญ)	 179	 ดีมำก

	 213	 มัธยมศึกษำ	เขต	30	(ชัยภูมิ)	 173	 ดีมำก

	 214	 มัธยมศึกษำ	เขต	31	(นครรำชสีมำ)	 156.5	 ดีมำก

	 215	 มัธยมศึกษำ	เขต	32	(บุรีรัมย์)	 176.5	 ดีมำก

	 216	 มัธยมศึกษำ	เขต	33	(สุรินทร์)	 198	 ดีเยี่ยม

	 217	 มัธยมศึกษำ	เขต	34	(เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน)	 169.5	 ดีมำก

	 218	 มัธยมศึกษำ	เขต	35	(ล�ำปำง	ล�ำพูน)	 191	 ดีเยี่ยม

	 219	 มัธยมศึกษำ	เขต	36	(เชียงรำย	พะเยำ)	 174.5	 ดีมำก

	 220	 มัธยมศึกษำ	เขต	37	(แพร่	น่ำน)	 205.5	 ดีเยี่ยม

	 221	 มัธยมศึกษำ	เขต	38	(สุโขทัย	ตำก)	 193.5	 ดีเยี่ยม

	 222	 มัธยมศึกษำ	เขต	39	(พิษณุโลก	อุตรดิตถ์)	 173	 ดีมำก

	 223	 มัธยมศึกษำ	เขต	40	(เพชรบูรณ์)	 190.5	 ดีเยี่ยม

	 224	 มัธยมศึกษำ	เขต	41	(ก�ำแพงเพชร	พิจิตร)	 162	 ดีมำก

	 225	 มัธยมศึกษำ	เขต	42	(นครสวรรค์	อุทัยธำนี)	 146	 ดี

 ที่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256390

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เป็นหน่วยงำนส่วนกลำงท่ีท�ำหน้ำท่ีดูแลกำรจัด 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 โดยมีส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 183	 แห่ง	 และส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	 42	 แห่ง	 รวม	 225	 เขต	 ได้น�ำมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ	 
ซึ่งมีรูปแบบวิธีกำรด�ำเนินงำนท่ีคล้ำยคลึงกันและแตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบริบท 
ของแต่ละพื้นที่	ซึ่งปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	โดยส�ำนัก
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ได้ท�ำกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร 
ของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 โดยมีวัตถุประสงค์	 
(1)	 เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ	 
(2)	 เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำน	 ปัญหำอุปสรรค	 ข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินงำน	
และมีข้อมูลสำรสนเทศประกอบในกำรบริหำรจัดกำรกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร	 (3)	 เพื่อน�ำผล 
กำรติดตำมและประเมินผลมำวำงแผน	ส่งเสริม	สนับสนุน	รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	
และ	 (4)	 เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผล	 เป็นกลไกในกำรกระตุ้นให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มีควำมกระตือรือร้น	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำย	
จึงก�ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
โดยมีประเด็นกำรติดตำมและประเมินผล	จ�ำนวน	20	ประเด็นกำรพิจำรณำ	และก�ำหนดให้รำยงำนผล
กำรด�ำเนินงำนที่สะท้อนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส	์ 
(electronic	Monitoring	and	Evaluation	System	:	e-MES)	จ�ำนวน	2	ครั้ง	ครั้งที่	1	รำยงำนผล
ภำยในวันที่	30	มิถุนำยน	2563	และครั้งที่	2	รำยงำนผลภำยในวันที่	15	กันยำยน	2563	พร้อมแนบ
เอกสำรประกอบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพิจำรณำ	 ซ่ึงส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน	 ได้ท�ำกำรตรวจสอบ	 วิเครำะห์	 และสังเครำะห์ก่อนท�ำกำรประเมินผล	 ตำมเกณฑ์ระดับ
คุณภำพ	5	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับ	 1	หมำยถึง	ปรับปรุง	 ระดับ	 2	หมำยถึง	พอใช้	 ระดับ	 3	หมำยถึง	 ดี	 
ระดับ	4	หมำยถึง	ดีมำก	และระดับ	5	หมำยถึง	ดีเยี่ยม	สรุปดังนี้

สรุปผล

	 1.		ผลกำรประเมินกำรด�ำเนินงำนภาพรวมของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	225	เขต
	 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 ประกอบด้วย	 
3	มำตรฐำน	14	ตัวบ่งชี้	20	ประเด็นกำรพิจำรณำ	สรุปดังนี้

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 91

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับคุณภาพ

ระดับปรับปรุง 
(เขต)

ระดับพอใช้ 
(เขต)

ระดับดี 
(เขต)

ระดับดีมาก 
(เขต)

ระดับดีเยี่ยม 
(เขต)

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำ	(จ�ำนวน	183	เขต)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

38	
(20.76%)

120	
(65.57%)

25 
(13.66%)

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	(จ�ำนวน	42	เขต)

0
(0.00%)

1	
(2.37%)

5 
(11.91%)

31	
(73.81%)

5 
(11.91%)

ภาพรวม (จ�านวน 225 เขต)
0

(0.00%)
1

(0.44%)
43	

(19.11%)
151

(67.11%)
30

(13.33%)

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 มีผลกำรประเมินในภำพรวม	 3	 มำตรฐำน	 คือ	 ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม	จ�ำนวน	30	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.33	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	151	 เขต	คิดเป็นร้อยละ	
67.11	ระดับคุณภำพดี	จ�ำนวน	43	เขต	คิดเป็นร้อยละ	19.11	และระดับคุณภำพพอใช้	จ�ำนวน	1	เขต	
คิดเป็นร้อยละ	0.44	และไม่มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพปรับปรุง	
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จ�ำนวน	183	 เขต	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ
คุณภำพดีเยี่ยม	จ�ำนวน	25	เขต	คิดเป็นร้อยละ	13.66	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	120	เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	65.57	ระดับคุณภำพดี จ�ำนวน	38	เขต	คิดเป็นร้อยละ	20.76	ไม่มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ
พอใช้	และระดับปรับปรุง	
 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	จ�ำนวน	42	เขต	มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม	จ�ำนวน	5	เขต	คิดเป็นร้อยละ	11.91	ระดับคุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	31	เขต	คิดเป็นร้อยละ	73.81	
ระดับคุณภำพดี	จ�ำนวน	5	เขต	คิดเป็นร้อยละ	11.91	ระดับคุณภำพพอใช้	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	2.37	
และไม่มีผลกำรประเมินระดับปรับปรุง	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ด�ำเนินกำรได้ชัดเจน	ครอบคลุม	และมีแนวทำงที่เป็นแบบอย่ำงได้
ในภำพรวมของทั้ง	 3	 มำตรฐำน	 เช่น	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี	 เขต	 1	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี	เขต	2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล�ำพูน	เขต	1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี	 เขต	 2	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี	 เขต	 1	 และ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	37	(แพร่	น่ำน)	เป็นต้น
	 2.	ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
รำยมำตรฐำน



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256392

แสดงผลการประเมินรายมาตรฐาน จ�าแนกตามระดับคุณภาพ ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มาตรฐาน สพท.
(เขต)

ระดับคุณภาพ

ระดับ
ปรับปรุง
 (เขต)

ระดับ
พอใช้ 
(เขต)

ระดับ
ดี

(เขต)

ระดับ
ดีมาก
 (เขต)

ระดับ
ดีเยี่ยม
 (เขต)

มำตรฐำนที่	1	กำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ

225
0

(0.00%)
6 

(2.67%)
85 

(37.78%)
121	

(53.78%)
13	

(5.77%)

มำตรฐำนที่	2	กำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

225
2 

(0.89%)
27 

(12.00%)
86 

(38.22%)
82 

(36.45%)
28 

(12.44%)

มำตรฐำนที่	3	สัมฤทธิผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

225
0

(0.00%)
1

(0.41%)
15

(6.68%)
115

(51.12%)
94

(41.79%)

 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
	 ผลกำรประเมินทั้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพดีเยี่ยม	จ�ำนวน	13	เขต	คิดเป็นร้อยละ	5.77	ระดับคุณภำพ
ดีมาก	 จ�ำนวน	 121	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 53.78	 และระดับคุณภำพดี	 จ�ำนวน	 85	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	
37.78	 ระดับคุณภำพพอใช้	 จ�ำนวน	 6	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 2.67	 ไม่มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ
ปรับปรุง	 โดยกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	 เป็นกำรด�ำเนินงำนโดยเน้นกำรสร้ำงและ
พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	ยึดหลักธรรมำภิบำลที่เป็นรูปธรรม	พัฒนำองค์กำรให้เป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้	 กระจำยอ�ำนำจและเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ	
ประกอบด้วย	 3	 ตัวบ่งชี้คือ	 ตัวบ่งชี้ที่ 1	 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 ตัวบ่งช้ีที่ 2	 กำรพัฒนำองค์กำร 
แห่งกำรเรียนรู้	 และตัวบ่งชี้ที่ 3	 กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรรวมท้ัง
กำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยตำมสภำพ	 บริบทและปัญหำ	 โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์กำรท�ำงำนร่วมกัน 
ของบุคลำกรในองค์กร	 น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในส่วนท่ีเก่ียวข้องมำใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 รวมทั้งกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยใน
องค์กร	เพื่อน�ำควำมรู้มำพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน	สนับสนุนกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถเข้ำถึงได้
สะดวก	 รวดเร็ว	 โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรทุกกลุ ่มงำนและบุคลำกรระดับสถำนศึกษำ	 
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่ก�ำหนด
	 ทั้งน้ี	 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	 เป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญ	 หำกองค์กรใดขำด
แนวทำงหรือวิธีกำรด�ำเนินงำนท่ีไม่สอดคล้องกับสภำพจริงและบริบทของพื้นที่ย่อมน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ
ได้ไม่ง่ำยนัก	 ดังนั้น	 มำตรฐำนที่	 1	 เรื่องกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ	 จึงจ�ำเป็นต้องอำศัย
กำรมีส่วนร่วมกับบุคลำกรภำยในองค์กรรวมทั้งปัจจัยภำยนอกที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน
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ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 โดยเฉพำะผู้น�ำองค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบำทและมีควำมส�ำคัญในกำร
ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	ซึ่งต้องสำมำรถสื่อสำรและสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ที่สะท้อนถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
	 ผลกำรประเมินทั้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	 มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพดีเยี่ยม	 จ�ำนวน	 28	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 12.44	 ระดับ
คุณภำพดีมาก	 จ�ำนวน	 82	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 36.45	 และระดับคุณภำพดี	 จ�ำนวน	 86	 เขต	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 38.22	 ระดับคุณภำพพอใช้	 จ�ำนวน	 27	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 12.00	 ระดับคุณภำพปรับปรุง 
จ�ำนวน	 2	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 0.89	 ในส่วนของมำตรฐำนที่	 2	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ	 ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด�ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ
ครอบคลุมภำรกิจหลัก	4	ด้ำน	รวมถึงกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด	
เพื่อให้ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน	 ประกอบด้วย	 5	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 ตัวบ่งช้ีท่ี 1	 กำรบริหำรงำน 
ด้ำนวิชำกำร	ตัวบ่งชี้ที่ 2	กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ	ตัวบ่งชี้ที่ 3	กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำร
งำนบุคคล	ตัวบ่งชี้ที่ 4	กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	และตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม	ตรวจสอบ	
ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ทั้ง	 225	 เขต	 มีรูปแบบ	 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนหลำกหลำย	 
โดยส่งเสริม	 สนับสนุนกำรจัดโครงกำร	 กิจกรรม	 ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียน	 ในขณะท่ีกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่	 2	 ส่วนหนึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนตำมกฎข้อบังคับ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตำมท่ีก�ำหนด	 ซึ่งบุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์	 มีควำมตระหนัก	
ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่	 และพร้อมท่ีจะท�ำงำนได้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลง	 
โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่ละแห่งได้พยำยำมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนเป็นทีมและบูรณำกำร
ภำระงำนที่คล้ำยกัน	เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดด้ำนบุคลำกรและงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
	 ผลกำรประเมินทั้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ	 มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพดีเยี่ยม	 จ�ำนวน	 94	 เขต	 คิดเป็นร้อยละ	 41.79	 ระดับ
คุณภำพดีมาก	จ�ำนวน	115	เขต	คิดเป็นร้อยละ	51.12	และระดับคุณภำพดี	จ�ำนวน	15	 เขต	คิดเป็น 
ร้อยละ	6.68	ระดับคุณภำพพอใช้	จ�ำนวน	1	เขต	คิดเป็นร้อยละ	0.41	ไม่มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ
ปรับปรุง	 โดยส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและ 
ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัดให้ด�ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
คณุภำพกำรศึกษำ	เพื่อให้มีสัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่ดี	ดังนั้น	มำตรฐำนที่	3	สัมฤทธิผล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 จึงเป็นตัวบ่งบอกว่ำกำรบริหำรจัดกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที ่
กำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำยมำกน้อยแค่ใหน	ประกอบด้วย	6	ตัวบ่งชี้	คือ	ตัวบ่งชี้ที่ 1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีผลงำนท่ีแสดงควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้	 ตัวบ่งชี้ที่ 2	 สถำนศึกษำมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร	 ตัวบ่งช้ีที่ 4	 ประชำกร 
วัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน	ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น	หรือมคีวำมรู้
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ทักษะพื้นฐำน	 ตัวบ่งชี้ที่ 5	 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 พนักงำนรำชกำร	 ลูกจ้ำง 
ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์	และตัวบ่งชี้ที่ 6	ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร	 และกำรจัดกำรศึกษำรวมท้ังกำรให้บริกำร	 พบว่ำ	
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้ง	 225	 เขต	 มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ	 นั่นคือ	 ผลกำร
ประเมินระดับคุณภำพส่วนมำกจะอยู่ที่ระดับคุณภำพดีมากและดีเยี่ยม	 โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน 
ที่หลำกหลำยเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำในสังกัด	ส่งเสริม	สนับสนุนให้มีโครงกำร	กิจกรรมต่ำงๆ	ที่ส่งผลถึง
ผู้เรียน	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และสถำนศึกษำในสังกัด

อภิปรายผล

	 กำรติดตำมและประเมินผล	 เป็นกระบวนกำรที่มีควำมส�ำคัญในกำรสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำน	
เพื่อตรวจสอบคุณภำพของกำรด�ำเนินงำนนั้น	ๆ	ว่ำ	ดี-ไม่ดี	อย่ำงไร	ได้ผลหรือไม่	คุ้มค่ำหรือไม่	บกพร่อง
ในเรื่องใดเพ่ือใช้ข้อมูลเหล่ำนั้นตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินกำรต่อหรือยุติกำรด�ำเนินกำร	
ตลอดจนหำทำงเลือกที่เหมำะสม	 เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดของโครงกำร	 อย่ำงไรก็ตำม	
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูล	 ข้อเท็จจริงท่ีผู้รับกำรประเมินได้ปฏิบัติจริงนั้น 
เป็นประเด็นที่มีควำมส�ำคัญ	 เพรำะหำกข้อมูลท่ีได้รับจำกกำรติดตำมไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ตำมกระบวนกำรหรือผลลัพธ์ที่ได้	 ข้อมูลที่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข 
กำรด�ำเนินงำน	 นอกจำกนี้	 กำรประเมินที่มีกรรมกำรหลำยคณะอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในบำงส่วน	 
และกำรพัฒนำเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรเก็บข้อมูลซึ่งเป็นเสมือนตัวน�ำทำงในกำรประเมินผล	 ดังนั้น	 
คณะกรรมกำรที่ปฏิบัติหน้ำท่ีประเมินต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเครื่องมือเป็นอย่ำงดีด้วย	 รวมทั้ง 
ควำมน่ำเชื่อถือของคณะกรรมกำรที่ท�ำหน้ำที่ประเมินต้องมีควำมเป็นกลำงและมีควำมสำมำรถ 
เสำะแสวงหำข้อมูล	ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นกำรประเมินให้มำกที่สุด
 จำกผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
ทั้ง	 225	 เขต	 จะเห็นได้ว่ำ	 ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมเครื่องมือ 
ที่ก�ำหนด	โดยก�ำหนดนโยบำย	เป้ำหมำย	กำรวำงแผน	กำรก�ำกับดูแล	กำรปรับเปลี่ยนพัฒนำโครงสร้ำง
กำรบริหำร	 กำรก�ำหนดต�ำแหน่งบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ	กำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกำร
บริหำรงำนทั้ง	 4	 ด้ำน	 และมีกระบวนกำรท�ำงำนที่เป็นระบบและมีรูปแบบที่หลำกหลำย	 ที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	
	 เมื่อพิจำรณำประเด็นกำรประเมินในแต่ละมำตรฐำน	ทั้ง	3	มำตรฐำน	จะเห็นได้ว่ำ	มำตรฐำนที่	1	
และมำตรฐำนที่	 2	 เป็นส่วนที่จะสะท้อนกำรด�ำเนินงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่	 3	แต่พบว่ำ 
มีเขตพื้นที่กำรศึกษำบำงแห่งมีผลกำรด�ำเนินงำนไม่สัมพันธ์กัน	นั่นคือ	ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่	1	
และมำตรฐำนที่	 2	 บรรลุเป้ำหมำย	 แต่ผลท่ีได้รับตำมมำตรฐำนที่	 3	 ไม่บรรลุเป้ำหมำย	 หรือผล 
กำรประเมินตำมมำตรฐำนที่	 1	 และมำตรฐำนที่	 2	 ไม่บรรลุเป้ำหมำย	 แต่ผลที่ได้รับตำมมำตรฐำนที่	 3	
บรรลุเป้ำหมำย	จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรรำยงำนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พบว่ำ	
ปัจจัยที่อำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ประกอบด้วย
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 บุคลากร
 บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งประกอบด้วย	2	ส่วน	คือส่วนที่เป็นผู้น�ำ	ได้แก่	ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบำท
ส�ำคัญในกำรน�ำพำองค์กรหรือก�ำหนดทิศทำงขององค์กร	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นบุคลำกรในองค์กร 
ส่วนมำกเช่นกันในกำรช่วยขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมที่ก�ำหนดให้บรรลุตำมเป้ำหมำย	 ดังนั้น	 
กลุ่มบุคคลทั้งสองส่วนจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนให้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	
โดยบุคลำกรจะต้องมีควำมรับผิดชอบสูง	สำมำรถท�ำงำนแทนกันได้	 มีมนุษย์สัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงำนและบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อประสำนงำน	 เน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรภำระงำน
ที่เชื่อมโยงกัน	สร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกับภำยในและภำยนอกองค์กร	
 งบประมาณ
	 กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธ์ิในกำรด�ำเนินงำนสูง	 จะมีรูปแบบ
หรือแนวทำงกำรท�ำงำนที่เป็นระบบ	ชัดเจน	สอดคล้องกับสภำพพื้นที่และบริบท	ซึ่งกำรบริหำรงบประมำณ
บำงครั้งต้องแยกส่วน	 บำงครั้งต้องรวมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและคุ้มค่ำมำกที่สุด	 ตลอดจน 
ผลกำรด�ำเนินงำนส่งต่อถึงผู้เรียนได้อย่ำงคุ้มค่ำ	 เงินหรืองบประมำณเป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญค่อนข้ำงสูง
ในกำรด�ำเนินงำน	 ซึ่งหำกพิจำรณำถึงควำมส�ำคัญของงบประมำณท่ีมีต่อสถำนศึกษำแล้ว	 จะเห็นว่ำ 
มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของสถำนศึกษำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 งบประมำณ	 แม้จะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญแต่ควรจะต้องมีกระบวนกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรน�ำเงินไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย
 การบริหารจัดการ
	 ในกระบวนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรที่มีกำรด�ำเนินงำนที่ดีนั้น	 กำรบริหำรจัดกำรจ�ำเป็นต้องมี 
กำรก�ำหนดตัวชี้วัด	เป้ำหมำย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ขององค์กร	ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบทของพื้นที่	
โดยใช้กระบวนกำรที่หลำกหลำยในกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำย	 โดยเริ่มจำกกำรจัดวำง
บุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน	 กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม	
กำรพัฒนำนวัตกรรมหรือกำรน�ำนวัตกรรมมำพัฒนำใช้กับงำนขององค์กร	 ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกร
ให้มีควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและกำรบูรณำกำรภำระงำน	 ส่งเสริมให้บุคลำกรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และรวบรวมองค์ควำมรู้เผยแพร่ให้ทรำบภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง	 ซึ่งส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินงำนที่ดีย่อมมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว
 การบริการและการประชาสัมพันธ์
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนของทำงรำชกำร	 มีหน้ำที่ให้บริกำรและอ�ำนวย 
ควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียน	 ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ดังน้ัน	 กำรให้บริกำรจึงจ�ำเป็นต้องมีรูปแบบและช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีดี	 เหมำะสม	 รวดเร็วถูกต้อง	
และมีประสิทธิภำพ	 เพ่ือให้ผู้ที่มำใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ	 นอกจำกนี้	 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลงำนที่ด�ำเนินกำรได้ส�ำเร็จยังเป็นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้กับผู้ด�ำเนินงำน	 รวมทั้งจะได้รับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมหรือเติมเต็มในส่วนท่ีควรได้รับกำรพัฒนำต่อยอดอีกด้วย	 ซึ่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำเร็จและเป็นประโยชน์	 จะมีช่องทำงกำรเผยแพร่ที่หลำกหลำย	 เช่น	 
สื่อสิ่งพิมพ์ระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	แผ่นพับ	เว็บไซด์ขององค์กร	เป็นต้น
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 ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นมีส่วนส�ำคัญอย่ำงย่ิงในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย	
ในขณะที่	 รูปแบบ	 หรือวิธีกำรติดตำมประเมินผล	 โดยให้ผู้รับกำรประเมินรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)	ยังมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับ
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในประเด็นกำรรำยงำน	 ตำมเคร่ืองมือหรือแบบติดตำม	 กำรเขียนรำยงำนผล 
กำรด�ำเนินงำนตำมเครื่องมือท่ีก�ำหนด	 รวมถึงกำรกล่ันกรองเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ประเมินผล 
ยังมีควำมหลำกหลำยและมิติที่แตกต่ำงกัน	 ท�ำให้ผลกำรประเมินอำจมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง	
ตลอดจนควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
หรือผู้รับผิดชอบ	ซึ่งควรได้รับกำรชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรรำยงำนผลและกำรน�ำเสนอข้อมูล
ที่สะท้อนกำรด�ำเนินงำนจริงของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

ข้อเสนอแนะ

	 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนควรด�ำเนินกำรดังนี้
	 1.		บูรณำกำรประเด็นกำรติดตำมเพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน	และภำระกำรรำยงำน
	 2.		ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง	
เพื่อให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน	 และสำมำรถน�ำเสนอและส่ือสำรกระบวนกำรท�ำงำนได้ชัดเจนสะท้อน 
กำรปฏิบัติจริงได้มำกยิ่งขึ้น
	 3.		สะท้อนผลกำรติดตำมประเมินผลและข้อเสนอแนะให้กับหน่วยรับกำรประเมิน	เพื่อน�ำไปใช้ 
ในกำรปรับปรุง	พัฒนำกระบวนกำรด�ำเนินงำนได้จริง
	 4.		พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเป็นระยะ	ๆ	 เพื่อให้มี
ข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงพัฒนำทันต่อกำรแก้ไขและให้บรรลุตำมเป้ำหมำย	 รวมทั้งมีคณะท�ำงำน 
ที่สำมำรถเสนอแนะให้กำรช่วยเหลือได้เป็นอย่ำงดี
	 5.		ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนแบบผสมผสำน	 ระหว่ำง	 ทำงอิเล็กทรอนิกส์	 
(electronic	Monitoring	and	Evaluation	System	:	e-MES)	กับกำรลงพื้นที่เชิงประจักษ์
 6.  สร้ำงเครือข่ำยกำรติดตำมและประเมินผลในระดับสถำนศึกษำ	และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้เข้มแข็ง	 ครอบคลุมภำระงำน	 โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือสะท้อน	 และ 
เสนอแนะแนวคิด	วิธีกำรด�ำเนินงำนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
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ภำคผนวก
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 1. หนังสือแจ้งผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563



รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	2560	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563 99

 2. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวิเคราะห์และประมวลผล การติดตาม ประเมินผล 
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2563

1. คณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์และประมวลผล การติดตาม ประเมินผลของส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ตามมาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
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	 โดยคณะกรรมกำร	 มีหน้ำที่	 กลั่นกลอง	 วิเครำะห์	 ประมวลผล	 และปลสรุปผลกำรรำยงำน 

ข้อมูกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย	ทันตำมก�ำหนดระยะเวลำ	อย่ำงมีคุณภำพ

2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประกอบด้วย

	 โดยคณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร	 มีหน้ำที่	 ประสำนงำน	 อ�ำนวยควำมสะดวก	 กลั่นกรอง	

วิเครำะห์	 สังเครำะห์	 และสรุปผลกำรด�ำเนินงำน	 กำรติดตำม	 ประเมินผลของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ	

ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ในภำพรวมให้บรรล ุ

ตำมเป้ำหมำย	 ทันตำมก�ำหนดระยะเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมถึงกำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม

รำยงำนผู้บริหำรระดับสูงต่อไป
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
นำยอัมพร พินะสำ	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยสนิท	แย้มเกษร	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยกวินทร์เกียรต ินนธ์พละ	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ว่ำที่	ร.ต.ธนุ	วงษ์จินดำ	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยนิพนธ์	ก้องเวหำ	 ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวนงลักษณ์	เรือนทอง	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะสรุปรายงานข้อมูลและจัดท�าต้นฉบับ
นำงอังคณำ	สุขเสวี	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงปณิชำ	นัยเพียร		 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยนิธิศ	ภู่ชัย	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยวิชัย	รัศมีดำรำ	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	
นำยไชยำ	อินทะเสน ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวสินีนำถ	เศวตสุพร	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวอัญชลี	ไหมทอง	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยชนัฐชัย	ตำควัน	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะบรรณาธิการกิจ
นำยวิชัย	รัศมีดำรำ	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
นำยไชยำ	อินทะเสน	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวสินีนำถ	เศวตสุพร	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
นำยชนัฐชัย	ตำควัน	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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