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ประเด็นการแก้ไข
แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

นโยบาย/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นเดิม
ประเด็นใหม่
หน้า
ตามแบบติดตาม
ที่ปรับเปลี่ยน
สพฐ. ได้ปรับแก้แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่มีการรายงานข้อมูลผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้ปรับเป็น ผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ 15 พ.ค.63
2. ตัวชี้วัดที่มีการรายงานข้อมูลจานวนผู้เรียนปีการศึกษา 2563 ณ 10 มิ.ย.63 ให้ปรับเป็น ผูเ้ รียนปีการศึกษา 2563 ณ 10 ส.ค.63
สาหรับรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วดั /ประเด็นการพิจารณา มีดังนี้
1
นโยบายที่ 2 ด้านการจัด
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
การประเมินระดับคุณภาพ
ปรับเป็น
18
การเพื่อเพิ่มความสามารถ
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ประเมินทั้ง สพป. และ สพม.
ประเมินระดับคุณภาพเฉพาะ สพม.
ในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการรูเ้ รื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์
หมายเหตุ สาหรับการดาเนินงานของ
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้
สพป. รายงานเฉพาะวิธีการดาเนินงาน
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อ
ตามแนวทางการประเมิน PISA
การพัฒนา ในส่วนที่มีการขับเคลือ่ น
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
2
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับ มีสมรรถนะ คาอธิบายระดับคุณภาพ
ปรับเป็น
22
และเสริมสร้างศักยภาพ
สาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ระดับ 1 จานวนผูเ้ รียนแต่ละชัน้ มีผล
ระดับ 1 จานวนผูเ้ รียนชั้นใดชัน้ หนึ่งมีผล
ทรัพยากรมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์
การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
และเขียน ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 70 เขียน ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 70
หมายเหตุ
หมายเหตุ
24
1. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
1. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน * หมายถึง ผลการประเมิน
และเขียน * หมายถึง ผลการประเมิน
ตามแบบ ปพ.6 : (แบบรายงานผู้สาเร็จ
ตามแบบ ปพ.5
การศึกษาตามหลักสูตรฯ)

2
ลาดับที่

นโยบาย/มาตรฐาน

3

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

5

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษา 2.1 เชิงปริมาณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน ปีการศึกษา 2562 จานวน....คน
ทา ตามความถนัดและความต้องการของ (ณ 30 เม.ย.63)
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นาไปปฏิบตั ิได้
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ
2.1 เชิงปริมาณ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
2.1.1 ผู้เรียนในระดับการศึกษา
สุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
ขั้นพื้นฐานทั้งหมด จานวน..........คน
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563)
16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สาหรับ สพป. และ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 1. วิธีการดาเนินงาน
“ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา 1.3 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ หรือ
ครู โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผสู้ อน”
ผู้อานวยการการเรียนรู้
เป็น “Coach
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.4 ครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผสู้ อน”
เป็น “Coach” จานวน.....คน
คิดเป็นร้อยละ..........

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน

หน้า

ปรับเป็น
ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,
มัธยมศึกษาปีที่ 3,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 (ณ 15 พ.ค. 63)

32
35
38

ปรับเป็น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2563)

43

ปรับเป็น
1.3 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ครูเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach”
2.1.4 ครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ครูเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้ จานวน..............คน
คิดเป็นร้อยละ..........
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3
ลาดับที่

นโยบาย/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
หมายเหตุ
1. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู
พนักงานราชการ อัตราจ้างที่ปฏิบตั ิการ
สอน
2. “Coach” หมายถึง ครูผู้ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้

6

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกัน
18.1 ระดับประถมศึกษา (สาหรับ สพป.)
18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(สาหรับ สพป.)

18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สาหรับ สพป. และ สพม.)

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ
1.ครูผสู้ อน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ อัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอน โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง
2. “Coach” หมายถึง ครูผู้ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ตระหนักในตนเอง ลงมือทา
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริม กระตุ้น
ผลักดัน ให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
2.1 เชิงปริมาณ
ปรับเป็น
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลการรายงานผล
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1
จากระบบ e-MES การติดตามประชากรวัย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
เรียนเข้าเรียนชั้น ป. 1
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
2.1 เชิงปริมาณ
ปรับเป็น
2) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้น
2) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
2.1 เชิงปริมาณ
ปรับเป็น
2) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น
2) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ณ วันที่ 10 สิงหาคม2563

หน้า
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4
ลาดับที่
7

นโยบาย/มาตรฐาน
นโยบายที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน

หน้า

ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

หมายเหตุ
3. การนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู
โดยมีแผนการสอนอย่างชัดเจน คุณภาพ
ของผู้สอน ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น
4. DLTV หมายถึง การจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งใช้สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
5. DLIT หมายถึง การจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์
www.dlit.ac.th สื่อออนไลน์,
Youtube, Google, Apps for
Education เป็นต้น ซึ่งใช้สาหรับ
โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่
พิเศษ

ปรับเป็น
3. การนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู
โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
โดยสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางการศึกษา
ทางไกลหลายช่องทาง เช่น การจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน จากห้องเรียนสู่บ้าน
นักเรียน ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ได้ไม่จากัด
4. DLTV หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านสัญญาณภาพทาง
โทรทัศน์ หรือ www.dltv.ad.th,
Application DLTV on mobile
5. DLIT หมายถึง การจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อเนือ้ หาบน
เว็บไซต์ www.dlit.ac.th,
www.dltv.ac.th ,Application DLTV
on mobile สื่อออนไลน์ Google
Apps for Education https://ติวฟรี.
com Youtube เป็นต้น ซึ่งสามารถ
นามาใช้สาหรับโรงเรียนขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษได้
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5
ลาดับที่

นโยบาย/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
23.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
คาอธิบายระดับคุณภาพ 1-5
จานวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร
อุปกรณ์ DLIT มีการจัดการเรียนรูด้ ้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ตั้งแต่ร้อยละ.......
หมายเหตุ
2. การนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนของครู โดยมีแผนการสอน
อย่างชัดเจน คุณภาพของผู้สอน ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิส์ ูงขึน้
3. DLIT หมายถึง การจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์
www.dlit.ac.th, สื่อออนไลน์,
Youtube, Google, Apps for
Education เป็นต้น ซึ่งใช้สาหรับโรงเรียน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน

หน้า

ปรับเป็น
จานวนโรงเรียนในสังกัด มีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLITตั้งแต่ร้อยละ
.......
ปรับเป็น
2. การนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนของครู โดยมีแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน โดยสามารถเรียนรู้
ผ่านช่องทางการศึกษาทางไกล
หลายช่องทาง เช่น การจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนจากห้องเรียนสู่บ้านนักเรียน
ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ได้ไม่จากัด
3. DLIT หมายถึง การจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อเนือ้ หาบน
เว็บไซต์ www.dlit.ac.th
www.dltv.ac.th Application DLTV
on mobile สื่อออนไลน์ Google Apps
for Education https://ติวฟรี.com
Youtube เป็นต้น ซึ่งสามารถนามาใช้
สาหรับโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษได้
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6
ลาดับที่
8

9

10

นโยบาย/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน อย่างน้อย 1 แห่ง

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5
ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 27 สถานศึกษามีการนาขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัด
ที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนา
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง

นโยบายที่ 5
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน เรียนรูด้ ้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
สีเขียว ฯลฯ

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัด
ที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนา
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน

หน้า

ปรับเป็น
 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนของสถานศึกษา อย่างน้อย 1 แห่ง

62

ปรับเป็น
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัด
ที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง ฯลฯ
ปรับเป็น
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัด
ที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
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7
ลาดับที่
11

12

นโยบาย/มาตรฐาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับ
การกระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.2 สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อน
ตามแนวทางการกระจายอานาจฯ จาแนก
ตามภาระงาน 4 ด้าน จานวน...แห่ง
คิดเป็นร้อยละ......
หมายเหตุ :
1. สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนตาม
ขอบข่ายและภารกิจงานทีส่ ามารถขับเคลื่อน
ได้ตามแนวทางการกระจายอานาจที่กาหนด
ในกฎกระทรวงฯ อย่างน้อย 1 ข้อ สามารถ
นับเป็น 1 แห่ง
2. แนวทางการกระจายอานาจใช้ตามคู่มือ
“แนวทางการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550”

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ  เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
 ตัวอย่างระบบข้อมูลสารสนเทศ
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเอง อย่างน้อย
ด้านละ 1 ตัวอย่าง

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน

หน้า

ปรับเป็น
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.2 สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อน
ตามแนวทางการกระจายอานาจฯ ครบทั้ง
4 ด้าน จานวน....แห่ง คิดเป็นร้อยละ..........
ปรับเป็น
หมายเหตุ :
1. การนับจานวนสถานศึกษาเพื่อเทียบ
กับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด นับจาก
สถานศึกษาที่ดาเนินการขับเคลื่อน
ตามแนวทางการกระจายอานาจฯ ทาครบ
4 ด้าน โดยการดาเนินการในแต่ละด้าน
ต้องดาเนินการอย่างน้อย 1 ข้อ นับเป็น
1 แห่ง
2. แนวทางการกระจายอานาจใช้ตามคู่มือ
“แนวทางการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550”
ปรับเป็น
 ตัวอย่างระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเอง ทุกแห่ง
และ ทุกระบบ
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8
ลาดับที่
13

14

นโยบาย/มาตรฐาน
มาตรฐานที่
การบริหารจัดการองค์การ
ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหาร
จัดการที่ดี

มาตรฐานที่ การบริหารจัดการ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 3
การกระจายอานาจและการ
ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผล
การดาเนินงาน มาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม
สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
1) คาอธิบายระดับคุณภาพที่ 3 ,4 และ 5
มีดังนี้
ระดับ 3 มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนาไป
เผยแพร่ได้
ระดับ 4 มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนาไป
เผยแพร่ได้ และนาผลการดาเนินงานมาใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 5 มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนาไป
เผยแพร่ได้ และนาผลการดาเนินงานมาใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) หมายเหตุ มีนยิ ามของคาว่า
“ประสิทธิภาพ” และ “รายงาน
ผลการดาเนินงาน”
มีคาอธิบายระดับคุณภาพที่ 2 และ 3

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน
1) ปรับคาอธิบายระดับคุณภาพ
ที่ 3 ,4 และ 5 มีดังนี้
ระดับ 3 มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น และนาผล
การดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา

หน้า
94

ระดับ 4 มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น และนาผล
การดาเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ระดับ 5 มีรายงานผลการดาเนินงานชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น และนาผล
การดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มนิยามของคาว่า “ต่อเนื่อง”

มีคาอธิบายเฉพาะระดับคุณภาพที่ 1
และ 2

94
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9
ลาดับที่

นโยบาย/มาตรฐาน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
15
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและ ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนา
1) คอลัมน์วิธกี ารดาเนินงานฯ หัวข้อ
การจัดการศึกษาที่มี
ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและ
รายงาน “ข้อที่ 4 การติดตาม การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมือ
ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และ
อาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย”
 ตัวบ่งชี้ที่ 3
จาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2) หมายเหตุ มีนยิ ามคาว่า
การบริหารงานด้าน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
“การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง”
การบริหารงานบุคคล
16
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผล
ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่น
การรับรองการรายงานข้อมูล
การบริหารและการจัด
ที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
ให้กรอกข้อมูลผูร้ ายงาน และข้อมูลผูร้ ับรอง
การศึกษา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครู การศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
และบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล
พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
ในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
และสถานศึกษา มีผลงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
ภาคผนวก : รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ
นางอรอุมา หวังมีจงมี
และสร้างเสริมศักยภาพของ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
081-709-7648
ทรัพยากรมนุษย์
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
18
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถ
1. นายวิชัย รัศมีดารา
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
(083-959-6800)
การศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. นางสาวกัญญา อินสอน
มีมาตรฐาน และลด
(087-712-5322)
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน

หน้า

ปรับเป็น
ข้อที่ 4 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย”
2) ไม่มีนิยามของคาว่า
“การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง”
ปรับการรับรองการรายงานข้อมูล ให้กรอก
ข้อมูลเฉพาะผู้รายงานเท่านั้น

107

108
136

ปรับเป็น
นางอรอุมา หวังมีจงมี
081-739-7648
ปรับชื่อผู้รับผิดชอบ
1. นายวิชัย รัศมีดารา
(083-959-6800)
2. นางปาณิสรา รวดเร็ว
(086-983-3458)
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19

มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหาร
จัดการที่ดี
มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 3
การกระจายอานาจและ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผล
การบริหารและการจัด
การศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นการพิจารณาที่ 2
การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

20

21

22

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผล
การบริหารและการจัด
การศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม
สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
1. นายนิธิศ ภู่ชัย
(081-738-8759)
2. นางสาวอัญชลี ไหมทอง
(086-875-8147)

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน
ปรับชื่อผู้รับผิดชอบ และ เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวอัญชลี ไหมทอง
(086-875-8147)

หน้า

1. นางปาณิสรา รวดเร็ว
(086-983-3458)

ปรับชื่อผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวกัญญา อินสอน
(087-712-5322)
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ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัด 1. นายนิธิศ ภู่ชัย
ปรับเบอร์โทรศัพท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รบั การพัฒนา (081-738-8759)
1. นายนิธิศ ภู่ชัย
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตาม
(081-735-8759)
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเด็นย่อย ระดับปฐมวัย
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
- ปรับชื่อผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทรศัพท์
(081-909-1527)
นางศิริพร สาตยศ
(084-652-3020)
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ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประเด็นเดิม
ตามแบบติดตาม
นางศิริพร สาตยศ
(084-652-3020)

ประเด็นใหม่
ที่ปรับเปลี่ยน
- ปรับชื่อผู้รับผิดชอบ และ เบอร์โทรศัพท์
นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
(081-909-1527)

หน้า
150

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

