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เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก

เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่นในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 41 และ 
มาตรา 15 ให้สิทธิแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรส าหรับใช้ในการจัดการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงประกาศนโยบาย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal 
Education) โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางการประเมินตนเอง
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามประเมินผล จึงได้จัดท าคูม่ือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
เล่มนี้ขึ้น เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป 
 
 

                                                                                                  คณะผู้จัดท า 
                                                                                               พฤษภาคม  2561 
 
 
 

 

 

 

 



สารบัญ 

เนื้อหา     หน้า  
บทที่ 1 บทน า   

-ความเป็นมาและความส าคัญ   1 
-วัตถุประสงค์ของการประเมิน   2 
-ขอบเขตของการประเมิน   2 

  
บทที่ 2 มโนทัศน์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)   

-แนวความคิดพ้ืนฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   4 
-การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นกับนโยบายการศึกษาของชาติ   5 
-ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   8 
-ผลลัพธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   8 
-หลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   8 
-รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   8 
-แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   9 
-ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   9 
-กรอบแนวคิดการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น     11 

  
บทที่ 3 การด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   

-แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ 1  12 
-แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ 2  13 
-แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ 3  14 
-แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ 4  15 

 
บทที่ 4 การประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   

-ประเด็นการประเมิน  16 
-กลุ่มผู้รับการประเมิน ……………………………………………………………………………………..……........… 18 
-การก าหนดระดับคะแนน เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายระดับคุณภาพ ...……...... 19 
-การก าหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายของการสอบถามความพึงพอใจ ………………………………….....…. 20 
-เครื่องมือการประเมิน……………………………………..…………………………………………..……….….....…. 22 
-การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล………………..……………………………………………………......…. 22 



สารบัญ (ต่อ) 

เนื้อหา หน้า 
  
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม  
 -ประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด...........………………………………………………………………………....23 
 -ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ……………………………….…..... 26  
บทที่ 6 การรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

-ความส าคัญของรายงานผลการประเมิน…………………………………………………………………………...50 
-รูปแบบรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น...........50            

-แบบสรุปรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯส าหรับสถานศึกษา....... 52 

-แบบรายผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯโดยคณะกรรมการฯระดับภาค....58 
 
บรรณานุกรม……………………......................................................................................................... 61 
ภาคนวก (เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน) 

-แบบประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(Q1-SBMLD)..…..... 62  
-ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ(QS1.1- 1.4)...................    

ส าหรับนักเรียน(QS1.1) …………………………………………………………………………......…..…. 81  
ส าหรับครู(QS1.2) …………………………………………………………………………………………..... 82 
ส าหรับผู้ปกครอง ชุมชน(QS1.3)………………………………………………………………………...… 83  
ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(QS1.4)………………………………….... 84   

-ตัวอย่างแบบสอบถามความความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการศึกษานอกระบบ(QS2)……….… 85 
-ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย(QS3)……………....... 87 

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท า .................................................................................................... 89  



(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 289 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการ
ภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับมาตรฐานและระบบการจัดการศึกษาของชาติ และค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 การบริหารและ
การจัดการศึกษา ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 
ก าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม 
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น” และ มาตรา 42 “ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสาน
และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย นั้น 

ปัจจุบันนี้ นอกจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
โดยมีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชนแล้ว ยังมีบทบาทและส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ในท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถก าหนด
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น อีกทั้งยังถือเป็นพันธะทางสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ในท้องถิ่น ที่ เกิดจาก
การก าหนดรูปแบบการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการจัดการศึกษา โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล   



2 

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ก าหนดให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (School-based Management for Local Development - SBMLD) เป็นนโยบาย
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีการจัดท าคู่มือการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
และประเมินสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
  การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการประเมิน
โดยใช้วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1) เพ่ือประเมินการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
   
1.3 ขอบเขตของกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมิน  
ประเมินด้านต่าง ๆ 6 ด้าน จ านวน 21 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ประเด็นการประเมินที ่1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ  จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ   จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที่ 6 ผลลพัธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
                              โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

ผู้ประเมิน 
1)  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : ประเมินตนเอง 
2)  คณะกรรมการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง   
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ระยะเวลำในกำรประเมิน   
1)  สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินตนเอง

ตามการจัดการศึกษาตามโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา แล้วรายงานผลต่อต้นสังกัดให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยพิจารณาตามประเด็น

การประเมิน   

2) คณะกรรมการประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง  ออกประเมินสถานศึกษา 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนของทุกปี 

 

 
 
 

 



(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

บทท่ี 2  
มโนทัศน์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

      
2.1 แนวความคิดพื้นฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวความคิดพ้ืนฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based 
Management for Local Development: SBMLD) มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องน าไปสู่การเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาไปเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
แต่เพียงอย่างเดียวเพราะโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์แต่คนจะมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน   

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว 
เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติในความแตกต่างกันของมนุษย์ เพราะเป็นการ
จัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพไม่แตกต่างกัน” 
หากได้รับการพัฒนาเหมือนกัน ก็จะมีความเป็นเลิศในด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นได้   

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวยังเป็นการจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองตอบความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านวิชาการแต่เพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้น โดยไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพ
หรืออัจฉริยภาพด้านอื่น ๆ ท าให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและถูกบังคับให้เรียนรู้
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย เท่ากับเป็นการท าร้าย
กลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพราะกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้ จะไม่มี
ความเป็นเลิศในด้านใดทั้งสิ้นเลย เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้วและไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็จะไม่มี
ความรู้ที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ประกอบกับผู้เรียนของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มักไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ดังนั้น การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนทุกคน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเอง เพ่ือที่จะได้ท าการพัฒนา
ให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสู่ความเป็นเลิศต่อไป   

นอกจากนี้ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมี
ทรัพยากรส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่ใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างไม่คุ้มค่า กล่าวคือ 
โรงเรียนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จัดการศึกษาในระบบแต่เพียงอย่างเดียว ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ให้สิทธิแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้วย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่   
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นในระดับใด ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความ
เหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
41 จึงควรใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้ เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 (1)  

โดยการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ 
(Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) อันจะส่งผลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องอพยพ
ย้ายถิ่นฐานไปท างานในเมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรม ไม่ต้องทิ้งให้เด็กและคนชราอยู่ในท้องถิ่นตามล าพัง 
ครอบครัวขาดความอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้าได้ 
 
2.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กับ นโยบายการศึกษาของชาติ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบริหารจัดการศึกษาที่สนองตอบ
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งปรากฏตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
รู้จักรักษา ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล การกีฬา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา 
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ 
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งความรู้อื่น ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียน ที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 

(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 



7 

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น 
และรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจน
เพ่ือการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตาม ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
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2.3 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา

ที่ใช้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
   
2.4 ผลลัพธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

“ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต ก่อเกดิวิสาหกิจชุมชนด้วยความยั่งยืน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข” 

 
2.5 หลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   

2.5.1 หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อันจะท าให้
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ 
ได้อย่างแท้จริง   

2.5.2 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของผู้เรียน 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี 
มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยอพยพย้ายถิ่นฐานไปท างานในเมืองใหญ่
หรือเมืองอุตสาหกรรม ท าให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได ้ 
 
2.6 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

เนื่องจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เป็นการจัดการศึกษาท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข ครอบครัว
อบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้   



9 

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ดังนั้น รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นรูปแบบการบริหาร
ที่มผีู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนเป็นหลัก ได้แก่ ผู้เรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.7 แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถเข้ามามีบทบาท
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   

2.7.2 จัดการศึกษาในระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

2.7.3 จัดการศึกษานอกระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้มีทักษะชีวิตและมีอาชีพที่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข 

2.7.4 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้เรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถน าไปประกอบ
อาชีพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 

2.7.5 สร้างวิสาหกิจชุมชนโดยการพัฒนาคนในท้องถิ่น ด้วยการด าเนินการจัดตั้งกิจการของชุมชน
ที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่น ด าเนินการประกอบธุรกิจร่วมกัน น าไปสู่การสร้างรายได้
และการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน 
 
2.8 ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

วิสัยทัศน์  
“โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต” 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

พันธกิจ  
1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา   
2) พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย) เพ่ือรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล  

3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรองรับสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมการเป็นวิสาหกิจชุมชน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน เพ่ือโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   
2) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและได้รับการพัฒนา

หรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยะภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
3) โรงเรียนจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ 

มีทักษะ หรือ มีอาชีพที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ หรือ มุ่งสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน   
4) โรงเรียนจัดหาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและตามศักยภาพ

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ มีทักษะหรือมีอาชีพที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

2.9 กรอบแนวคิดการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมิน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. การแต่งตั้งฯ 
2. การให้ความรู ้
3. การมีส่วนร่วม 
4. อบรมศึกษาดูงาน 
5. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

 

กระบวนการบริหาร 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
1. ในระบบ 
2. นอกระบบ 
3. ตามอัธยาศัย 
  
 

 

ความพึงพอใจต่อการบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. นักเรียน และ เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน 

 

มีความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพของผู้เรียน แตล่ะ
คนจนสามารถน าไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นจนเกิดเป็น

วิสาหกิจชุมชน  
  
 



(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

บทที่ 3 
การด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น            

 
การด าเนินงานเพ่ือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มีวิธีการด าเนินงาน

เพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร โดยให้การบริหารประสบผลส าเร็จตามวงจร ควบคุมคุณภาพ PDCA จ าแนก
ตามประเด็นการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการจัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ด้านความพึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
มาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1  แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 1 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้น
ความหลากหลาย ของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
สถานศึกษาจึงมีความ ส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือเข้ามีบทบาทและท าหน้าที่
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดนโยบายด้านการศึกษาและระเบียบเกี่ยวกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติ 
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจัดเตรียมเอกสารความรู้ และร่วมศึกษา

ท าความเข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ 
1.3 สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญ ความจ าเป็น บทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้ปกครองนักเรียน/ครู/นักเรียน เช่น การประชุมชี้แจง 
การให้เอกสารเผยแพร่ จัดบอร์ดให้ความรู้ เป็นต้น 

1.4 สถานศึกษาส ารวจและจัดท าข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาก าหนดแผนและนโยบายด้านงบประมาณ
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจ าปี เกี่ยวกับการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

1.6 วางแผนจัดท าปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกปีการศึกษา 

1.7 ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโรงเรียน 

1.8 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) กระบวนการในการด าเนินงาน 

2.1 ออกแบบเครื่องมือส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกค าสั่งแต่งตั้ง 

2.2 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และสถานที่ในการศึกษา
ดูงานส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษา (งาน 4 ฝ่าย) การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฯลฯ 

2.3 สถานศึกษาจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาทและอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ 
ส่วนการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง ในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.4 สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2.5 ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปรับปรุง

พัฒนา และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
2.6 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเชิญคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งที่มีกิจกรรมของโรงเรียน 
2.7 จัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหว่างโรงเรียนในสังกัด โดยองค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
2.8 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนและอนุมัติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  

3.2  แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 2 : โรงเรียนจัดการศึกษาในระบบเต็ม  
ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 

1.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

1.2 พัฒนาครูโดยจัดการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาที่จัดการศึกษา
ในระบบตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

1.3 สรรหาบุคลากร วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

1.4 วางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.5 จัดหางบประมาณและวัสดุ - อุปกรณ์ เพ่ือการด าเนินงาน 
1.6 จัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  
1.7 ส ารวจข้อมูลบริบทชุมชน ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน 
1.8 ส ารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน    
 

2) กระบวนการในการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดท าสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 
2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
2.4 นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยมีจัดการนิเทศอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
2.5 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
2.6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

3.3  แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 3 : โรงเรียนจัดการศึกษานอกระบบ
เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 

1.1 สรรหาบุคลากร วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

1.2 วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในระบบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.3 จัดหางบประมาณและวัสดุ - อุปกรณ์ เพ่ือการด าเนินงาน 
1.4 จัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน  
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

1.5 ส ารวจข้อมูลบริบทชุมชน ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน 
1.6 ส ารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น    

2) กระบวนการในการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 จัดโครงการอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
2.3 จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ 
2.4 วัดและประเมินผลโครงการ 
2.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการอบรมต่อไป 

3.4  แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 4: โรงเรียนจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ส ารวจข้อมูล ส ารวจความต้องการ จ านวนผู้เรียนที่สนใจ
ในการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.2 รวบรวมข้อมูลจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ ความต้องการที่ผู้เรียนจะศึกษา 
1.3 ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ความพร้อม แนวทางปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนประสงค์จะศึกษา 
1.4 ประสานหน่วยงานหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณีสถานศึกษาไม่มี

ความพร้อมในเรื่องที่เด็กต้องการเรียนรู้ 
1.5 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชน 
1.6 เตรียมทรัพยากรตามโครงการที่จะด าเนินงาน (เช่น วิทยากร/วัสดุอุปกรณ์/ผู้ด าเนินงาน/

และสถานที่ท่ีจะด าเนินงาน ฯลฯ) 
1.7 ส ารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น    

 2) กระบวนการในการด าเนินงาน 
2.1 ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.2 ก าหนดให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตามศักยภาพ และความต้องการ 
2.3 ด าเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผู้เรียนก าหนดการแสวงหาความรู้เองโดยมีครู

เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง 
2.4 ด าเนินการเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรู้ (ถ้าผู้เรียนต้องการ) 
2.5 วัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
 



(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

บทที่ 4 
การประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือประเมินการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น แนวทาง
ที่ใช้ในการประเมิน พิจารณาจากองค์ประกอบของการประเมิน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ น าไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัด และการก าหนด
รูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด  

การด าเนินการจะประเมินตามประเด็นการประเมินโครงการ 6 ประเด็น คือ โครงการมุ่งเน้น
การสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาในระบบ 
โครงการมุ่งเน้นการจัดการศึกษานอกระบบ โครงการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโครงการ และ ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

วิธีการประเมิน ใช้วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ที่เข้าร่วมโครงการ  

 
4.1 ประเด็นการประเมิน  

การประเมินมีประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น จ านวน 21 ตัวชี้วัด (รายละเอียดในบทที่ 5) ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
2. การจัดการศึกษาในระบบ   จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
3. การจัดการศึกษานอกระบบ   จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
4. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
5. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
6. ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
 เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตัวช้ีวัด 1.1  ระดับความส าเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 1.2  ระดับความส าเร็จในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ตัวชี้ วัด 1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร/จัดการ/จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา                            
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด 1.4 ระดับความส าเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และ
ทักษะ ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด 1.5  ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ  
ตัวช้ีวัด 2.1    ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการของนักเรียน เพ่ือจัดท ารายวิชา

เพ่ิมเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียนตาม

หลักการของหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2.2    ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        

สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด 2.3    ระดับความส าเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความต้องการของนักเรียน 

ตัวชี้วัด 2.4    ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด 2.5    ระดับการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา /การประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์

ของ สมศ. (ใช้ผลการประเมินรอบล่าสดุ) ในระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) จาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สมศ.   

ตัวช้ีวัด 2.6    ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /ระดับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่าน

เกณฑ์ของ สมศ. (ใช้ผลการประเมนิรอบล่าสุด) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากหน่วยงาน 

ต้นสังกัด หรือ สมศ.   

 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ  
ตัวช้ีวัด 3.1    ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการฝึกอบรม (training Needs) ของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.2    ระดับความส าเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองตามความต้องการ

ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.3    ระดับความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของ เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   
ตัวช้ีวัด 4.1    ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 4.2    ระดับความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก   

เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 4.3    ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ   
ที่หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด 5.1    ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ 

ตัวช้ีวัด 5.2    ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่นท่ีเข้ารับการศึกษา นอกระบบ 

ตัวช้ีวัด 5.3    ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่นท่ีเข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ประเด็นการประเมินที่ 6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 6.1   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
4.2 กลุ่มผู้รับการประเมิน  

การประเมินครั้งนี้ กลุ่มผู้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ จากทุกจังหวัด จ าแนกออกเป็น 5 ภาค ดังนี้ 

1. ภาคเหนือ  
2. ภาคกลาง 
3. ภาคตะวันออก  
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
5. ภาคใต้ 
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4.3 การก าหนดระดับคะแนน เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายระดับคุณภาพ  
1. การก าหนดระดับคะแนนของประเด็นการประเมิน 

การประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็น 
การประเมินที่ 1-6 มีการก าหนดระดับคะแนนตามตัวชี้วัด คะแนนเต็มตัวชี้วัดละ 4 คะแนน ให้คะแนน 
เป็นระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) โดยเกณฑ์การให้คะแนนถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้วิเคราะห์ผลงาน หรือ 
วิเคราะห์กระบวนการที่ใช้ในการด าเนินการ การก าหนดระดับคะแนน พิจารณาจากองค์ประกอบ ทรัพยากร 
จุดเริ่มต้นของงาน (input) หรือ กระบวนการของสถานศึกษาที่สถานศึกษาใช้เพ่ือให้เกิดผลงาน (process) 
หรือ ประเมินจากผลของงาน (output) หรือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcome)   
 ผู้ประเมินต้องตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่มีระดับที่แตกต่างกัน
หลายระดับ โดยก าหนดการให้คะแนนอยู่ในรูปของตัวเลข เป็น 0 - 4 ในแต่ละระดับของคะแนนจะขึ้นอยู่กับ
ระดับของคุณภาพของผลงาน คุณภาพของผลที่เกิดขึ้นจึงพิจารณาตามคะแนนในแต่ละระดับ (Rubric) 
โดยมกีารอธิบาย ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานนั้น ดังนั้น การประเมินในครั้งนี้ ตัวเลข 4 จึงหมายถึง
ระดับคุณภาพสูงสุด เลข 3 เลข 2 และเลข 1 จึงเป็นระดับคุณภาพรองลงมา และ เลข 0 หมายถึง การไม่พบ
ร่องรอยกระบวนการหรือผลที่เกิดขึ้นเลย หรือ ผลมีที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ (พิจารณาจากเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน : Q1 –SBMLD) 

การประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็น
การประเมิน ที่ 1 - 6 จึงมีการก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
จ านวน 
ตัวช้ีวัด 

คะแนนต่ าสุด-สูงสุด 
รายตัวชี้วัด 

คะแนนเต็ม 
รายประเด็น 

คะแนนที่ได้              *คะแนนเฉลี่ย 

ประเด็นการประเมินที่ 1 5 0 - 4 20 0 - 20 0.00 - 4.00 
ประเด็นการประเมินที่ 2** 6 0 - 4 20/24 0 - 24 0.00 - 4.00 
ประเด็นการประเมินที่ 3 3 0 - 4 12 0 - 12 0.00 - 4.00 
ประเด็นการประเมินที่ 4 3 0 - 4 12 0 - 12 0.00 - 4.00 
ประเด็นการประเมินที่ 5 3 0 - 4 12 0 - 12 0.00 - 4.00 
ประเด็นการประเมินที่ 6 1 0 - 4  4 0 -  4 0.00 - 4.00 

รวม 21 0 - 4 80/84 0 - 84 0.00 - 4.00 
* คะแนนเฉลี่ย ค านวณจาก (สัดส่วนของคะแนนที่ได้ ต่อ จ านวนตัวชี้วัด) 
** ส าหรับ ตัวชี้วัดที่ 2.5 ถึง 2.6 ค านวณโดยคิดสัดส่วนของคะแนนที่ได้ ต่อ จ านวนตัวชี้วัดที่โรงเรียน

มีการปฏิบัติ 
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2. เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายระดับคุณภาพ 
การประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็น

การประเมิน ที่ 1 - 6 มีการก าหนดช่วงของคะแนนเฉลี่ยและระดับเกณฑ์การแปลความหมาย ระดับคุณภาพ 
ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย การแปลความหมายระดับคุณภาพ 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพดี 
1.01 – 2.00 ระดับคุณภาพพอใช้ 
0.00 – 1.00 ระดับคุณภาพปรับปรุง 

 
4.4 การก าหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายของการสอบถามความพึงพอใจ  

การส ารวจความพึงพอใจหรือความต้องการทางการศึกษาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีต่อการจัดการศึกษา 
ใน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(School-based Management for Local Development - SBMLD) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย นักเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6) คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น  

 
ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  (ศึกษาจากประชากร) 
2. ผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา    

นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา (ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง) 
เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น  (ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง) 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ศึกษาจากประชากร) 
4. ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน  (ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง) 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีตัวอย่างวิธีการและสูตรที่ใช้ค านวณ โดยยกตัวอย่างให้เลือก
ด าเนินการ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
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1) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้เกณฑ์  
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้เกณฑ์นี้ โรงเรียนต้องทราบจ านวนประชากร

ที่ค่อนข้างแน่นอน แล้วน ามาค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์ วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551) ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างการค านวณ  
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีจ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในระบบภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School-based Management for Local Development: SBMLD) 
จ านวน 300 คน (เทียบตารางจ านวนประชากรข้างต้น มีจ านวนประชากรเป็นหลักร้อย ก าหนดให้ใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวนร้อยละ 15–30) ดังนั้น เมื่อจะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจะใช้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 45–90 คน เป็นต้น 

2) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรในการค านวณ 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรในการค านวณนี้ โรงเรียนต้องทราบจ านวน

ประชากรและต้องก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973) ดังนี้   
 

 
 
 
 

             โดย              n   =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N   =  ขนาดของประชากร 
e   =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ถ้าจ านวนประชากรเป็นหลักร้อย  ก าหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวนร้อยละ 15 – 30 
ถ้าจ านวนประชากรเป็นหลกัพัน  ก าหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวนร้อยละ 10 – 15 
ถ้าจ านวนประชากรเป็นหลักหม่ืน  ก าหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวนร้อยละ   5 – 10 

   n   =        N      .   

              1 + Ne2      
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4.5 เครื่องมือการประเมิน  
เครื่องมือการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (Q1-SBMLD) 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ (QS1.1- 1.4 การจัดการศึกษาในระบบ) 

1) QS1.1-ในระบบ (นักเรียน) 
2) QS1.2-ในระบบ (ครู) 
3) QS1.3-ในระบบ (ผู้ปกครอง ชุมชน) 
4) QS1.4-ในระบบ (กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

3. แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ (QS2-การจัดการศึกษา 
นอกระบบ) 

4. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (QS3-การจัดการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย) 

  
4.6 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถานศึกษาและผู้ประเมิน ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้
ประเมินโครงการ โดยการตรวจให้คะแนนและน าผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 
มีการจัดกระท าข้อมูล ดังนี้  

1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ มีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูล

จากแบบประเมินที่คณะประเมินได้ลงพ้ืนที่  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสถิติพ้ืนฐาน น ามาแจกแจงความถี่และน าเสนอผลเป็นค่าร้อยละ
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและแจกแจงความถี่ 

2) การวิเคราะห์ผลการประเมิน น าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
แปลความหมายและจัดอันดับที่ความส าคัญ            



(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

บทที่ 5 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

5.1 ประเด็นการประเมิน และ ตัวช้ีวัด 
การประเมินครั้งนี้ มีประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น จ านวน 21 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
2. การจัดการศึกษาในระบบ  จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
3. การจัดการศึกษานอกระบบ   จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
4. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
5. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
6. ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตัวช้ีวัด 1.1  ระดับความส าเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 1.2  ระดับความส าเร็จในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ตัวช้ีวัด 1.3    ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร/จัดการ/จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา                            

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตัวช้ีวัด 1.4 ระดับความส าเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และ

ทักษะ ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด 1.5  ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ  
ตัวช้ีวัด 2.1    ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการของนักเรียน เพ่ือจัดท ารายวิชา

เพ่ิมเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียน     

ตามหลักการของหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2.2    ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        

สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพทีห่ลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด 2.3    ระดับความส าเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความต้องการของ

นักเรียน 

ตัวช้ีวัด 2.4    ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน 
ตัวช้ีวัด 2.5    ระดับการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา /การประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์

ของ สมศ. (ใช้ผลการประเมินรอบล่าสดุ) ในระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) จาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สมศ.   

ตัวช้ีวัด 2.6    ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /ระดับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่าน

เกณฑ์ของ สมศ. (ใช้ผลการประเมนิรอบล่าสุด) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หรือ สมศ. 

 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ  
ตัวช้ีวัด 3.1    ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการฝึกอบรม (training Needs) ของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.2    ระดับความส าเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองตามความต้องการ

ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.3    ระดับความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของ เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   
ตัวช้ีวัด 4.1    ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 4.2    ระดับความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก   

เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 4.3    ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 ที่หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด 5.1    ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ 
ตัวช้ีวัด 5.2    ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษา นอกระบบ 
ตัวช้ีวัด 5.3    ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 
ประเด็นการประเมินที่ 6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 6.1   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
ตารางที่ 5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

ตามโครงการ 

ประเด็นการประเมิน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

นักเรียน/ เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

ประเด็นที่ 1 
ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

    

ประเด็นที่ 2 
ด้านการจดัการศึกษาในระบบ 
 

    

ประเด็นที่ 3 
ด้านการจดัการศึกษานอกระบบ 
 

    

ประเด็นที่ 4 
ด้านการจดัการศึกษาตามอัธยาศยั 
 

    

ประเด็นที่ 5 
ด้านความพึงพอใจต่อการจดัการศกึษา 
 

    

ประเด็นที่ 6 
ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

    

 
ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์และแหล่งข้อมูลในการประเมินโครงการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังตารางที ่5.2 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/แหล่งตรวจสอบข้อมูลในการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น    

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

1. ด้านคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

ตัวชี้วัด 1.1  
ระดับความส าเร็จในการแต่งต้ังคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานให้เปน็ปัจจุบัน 
1)  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
2)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นปัจจุบัน 
3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี

จ านวนครบตามองค์ประกอบกฎหมาย/
ระเบียบ ท่ีเกีย่วข้อง 

4)  มีหลักฐานการสรรหาที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ 4 รายการข้างต้น 
 มีการด าเนินการ  3 รายการข้างต้น  
 มีการด าเนินการ  1-2 รายการข้างต้น 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
 ยังไม่มีการด าเนินการ 
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 

 

  
 

 

  
1. ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
และระดับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

2. บันทึกการประชุม   
3. ภาพถ่าย 
4. หลักฐานการสรรหาท่ี

เกี่ยวข้อง 
5. อื่นๆ.......................(ระบุ) 

 ตัวชี้วัด 1.2 
ระดับความส าเร็จในการให้ความรู้เร่ืองบท 
บาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 
1)  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ 4 รายการข้างต้น 
 มีการด าเนินการ 3 รายการขา้งต้น 
 มีการด าเนินการ 2 รายการขา้งต้น 
 มีการด าเนินการ 1 รายการขา้งต้น 
 ไม่มีการด าเนินการตามรายการข้างต้น 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 

 

  
 

 

 1. หลักฐานแสดงการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. บันทึกการประชุมหรือรายงาน
การประชุมของสถานศึกษา 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

2)  มีการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีและให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3)  มีเอกสาร เรื่องบทบาทหน้าท่ีของคณะ
กรรมการฯเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

4)  มีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ให้หน่วยงานต้นสังกดัทราบ   

 3. การรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการฯ แก่
หน่วยงานต้นสังกัด 

4. ตัวอย่างคู่มือ หรือ เอกสาร
หรือ CDเรื่องบทบาทหน้าท่ี
คณะกรรมการฯ 

5. อื่นๆ.......................(ระบุ) 

 ตัวชี้วัด 1.3  
ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร/จัดการ/
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
1) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ

วางแผน 
2) มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา 
3) มีส่วนร่วมในการด าเนินการ/ร่วมกิจกรรม

ตามแผน 
4) มีส่วนร่วมในการรับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปีของสถานศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีการด าเนินการครบ 4 รายการข้างต้น 
  มีการด าเนินการ 3 รายการข้างต้น 
  มีการด าเนินการ 2 รายการข้างต้น 
  มีการด าเนินการ 1 รายการข้างต้น 
  ไม่พบล่องรอยหลักฐานการด าเนินการ     

ตามรายการข้างต้น 
  

 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 

 

  
 

 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2. หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษาของโรงเรยีน 
4. แบบประเมินโครงการ 
5. ภาพถ่าย 
6. อื่นๆ..............(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 1.4  
ระดับความส าเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดู
งานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ
ตามบทบาทหน้าท่ีแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
1)  มีการส ารวจความต้องการของคณะกรรม 

การสถานศึกษาฯ เพื่อค้นหาประเด็นที่
คณะกรรมการฯ ต้องการพัฒนาความรู้   

2)  มีการจัดอบรมแก่คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3)  มีการจัดศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4)  มีการสรุปผลการอบรมให้ความรู้/ศึกษาดู
งานแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
 
 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ  4  รายการข้างต้น 
 มีการด าเนินการ  3  รายการข้างต้น  
 มีการด าเนินการ  2  รายการข้างต้น 
 มีการด าเนินการ  1  รายการข้างต้น 
 ยังไม่มีการด าเนินการรายการใดๆ ข้างต้น   
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 

 

  
 

 

 1. ค าสั่งอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการฯ 

2. หลักฐานแสดงถึงการ
สอบถามความต้องการในการ
อบรมฯ 

3. ภาพถ่าย 
4. แบบประเมินโครงการ 
5. อื่นๆ..............(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 1.5  
ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน 
1)  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาน 

ศึกษา 
2)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 

ของสถานศึกษาครบถ้วนทุกแผน                 
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา/
แผนพัฒนาการศึกษาสามป/ีแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ/แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีการศึกษา)  

3)  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
(การจัดท าสาระหลักสูตร) ใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 

4)  ก ากับและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา    

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 10 – 11 รายการขา้งต้น                
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 7 – 9 รายการข้างต้น                  
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 4 – 6 รายการข้างต้น                 
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 1 – 3 รายการข้างต้น                 
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการ                   
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 

 

  
 

 

 1. แผนพัฒนาการศึกษา 
2. รายงานการประชุม 
3. ค าสั่ง 
4. บันทึกข้อความ 
5. ประกาศ 
6. ข้อมูลสารสนเทศ/website 
7. ภาพถ่าย 
8. การสอบถาม/สัมภาษณ์  
9. อื่นๆ..............(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทกุคนในเขต
บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีม่ี
คุณภาพและได้มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

6)  พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาสและเด็กทีม่ีความสามารถพิเศษ  
ให้ได้รับการพัฒนาเตม็ศักยภาพ 

       

 7)  เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้าน
วิชาการ(เช่น ให้ความเห็นชอบหลกัสูตร
สถานศึกษา และใหค้วามเห็นชอบการเรยีก
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบฯ 
ข้อ6(4)และว2235 (ถ้ามี) ด้านงบประมาณ 
(เช่น ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตักิารประ 
จ าปีงบประมาณ และให้ความเห็นชอบการ
ใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสม(ถ้ามี) ด้านการ
บริหารงานบุคคล(เช่น มีส่วนร่วมในการ
สรรหาครู มสี่วนร่วมในการพิจารณาความ 
ดีความชอบ) และดา้นการบริหารงานท่ัวไป
ของสถานศกึษา (เช่น ประชาสัมพนัธ์ให้ 
แก่สถานศึกษา ดูแลพฤติกรรมนักเรียน) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 8)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจน
วิชาวิทยากรภายนอกและภูมปิัญญาท้อง 
-ถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 

       

 9)  เสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งสถาน 
ศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถาน 
ศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

       

 10) ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนิน 
งานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอ 
ต่อสาธารณชน 

       

 11) แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ 
เพื่อการด าเนินงานตามระเบียบตามที่เห็น 
สมควร และ ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากสถานศึกษา(ถ้ามี) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

2. ด้านการจัดการ 
ศึกษาในระบบ  

ตัวชี้วัด 2.1   
ระดับความส าเร็จในการส ารวจความ
ต้องการของนักเรียน เพ่ือจัดท ารายวิชา
เพ่ิมเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามความต้องการของนักเรียนตามหลักการ    
ของหลักสูตรสถานศกึษา    

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีการประมวลผลการส ารวจความต้องการ

ของผู้เรียนเพื่อจดัท ารายวิชาเพิม่เติม 
(และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

  มีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อ
จัดท ารายวิชาเพิม่เตมิ (และ/หรือ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

  อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความต้องการ
ของผู้เรียน 

  อยู่ระหว่างเร่ิมวางแผนการส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียน 

  ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  
 

 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 
 
0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจ
ความต้องการของนักเรียน 

2. ผลการส ารวจความต้องการ
ของนักเรียน  

3. อื่นๆ..............(ระบุ) 

 ตัวชี้วัด 2.2  
ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม 
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็น
เลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลายตามความ
ต้องการของนักเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   มหีลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบ

หลักสตูร รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ  
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่นองความ

ต้องการของผู้เรียน   

 
4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เอกสารประกอบหลักสูตร 
3. รายวิชาเพิ่มเตมิ 
4. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
5. แบบส ารวจความต้องการ 
6. แบบส ารวจความต้องการ 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

     มหีลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม 
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

       ที่สนองความต้องการของผู้เรียน  
  มหีลักสตูรสถานศึกษา เอกสารประกอบ

หลักสตูร รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เกิดจากความ
พร้อมของสถานศึกษาแตไ่ม่มีการศึกษา
ความต้องการของผู้เรียน 

  มหีลักสตูรสถานศึกษา รายวชิาเพิ่มเติม 
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ที่เกิด
จากความพร้อมของสถานศึกษาแต่ไมม่ี
การศึกษาความต้องการของผู้เรยีน      

   ไม่พบหลักฐานการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม 
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ตามที่
โรงเรียนไดร้ะบุในแผนท่ีเสนอต่อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอรับ
งบประมาณ 

 
 

3 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
0 

    7. ผลส ารวจความต้องการ 
8. อื่นๆ..............(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 2.3 
ระดับความส าเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมตามความต้องการของนักเรียน 
1)  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้

เพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ 
2)  มีแผนการจัดการเรยีนรูต้ามหลักสูตรฯ 
3)  มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตาม

หลักสตูรฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนนิการครบทั้ง 5 รายการข้างตน้ 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-4 ข้างต้น 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-3 ข้างต้น   
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-2 ข้างต้น   
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการข้างตน้ 
 

 
4 
3 
2 
1 
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1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.) 
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล 
5. อื่นๆ..................(ระบุ) 
 

 4)  มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรฯ  
5)  มีการวัดผลประเมินผล 

       

 ตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน 
1)  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
2)  มีแผนการจัดการเรยีนรูต้ามกจิกรรมฯ 
3)  มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตามกิจกรรมฯ 
4)  มีเอกสารประเมินผลตามกิจกรรมฯ  
5)  มีการวัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนนิการครบทั้ง 5 รายการข้างตน้ 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-4 ข้างต้น 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-3 ข้างต้น  
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-2 ข้างต้น 
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการข้างตน้ 
 

 
4 
3 
2 
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1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.) 
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล 
5. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 2.5 
ระดับการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา /การประเมินคณุภาพภายนอก 
ผ่านเกณฑ์ของ สมศ. (ใช้ผลการประเมินรอบ
ล่าสดุ) ในระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ สมศ. 

   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัดเียีย่ม*/ดีมาก** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัดมีาก*/ด ี** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัด*ี/พอใช้ ** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัพอใช้*                   
/ควรปรบัปรุง** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัปรบัปรุง*  
/ต้องปรบัปรงุ ** 

* ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 
** ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 
 
 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา
ล่าสดุ 

2. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 2.6 
ระดับการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา /ระดับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ. (ใช้ผลการ
ประเมินรอบลา่สุด) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ สมศ. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัดเียีย่ม*/ดีมาก** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัดมีาก*/ด ี** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัด*ี/พอใช้ ** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัพอใช้*                   
/ควรปรบัปรุง** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมิน

คุณภาพสรปุภาพรวม มรีะดบัปรบัปรุง*  
/ต้องปรบัปรงุ ** 

* ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 
** ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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1. รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา
ล่าสดุ 

2. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

3.  ด้านการจัดการ 
ศึกษานอกระบบ 

ตัวชี้วัด 3.1   
ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรม (training Needs) ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม (training Needs)จากเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 

  อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรม (training Needs)
จากเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
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1. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจ
ความต้องการฝึกอบรม 
(training Needs)จากตัวแทน
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

2. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจ
ความต้องการของนักเรียน  

    อยู่ระหว่างวางแผนการส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม (training 
Needs)จากเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น 

  ใช้ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นใน
การฝึกอบรม (training Needs)จาก
นักเรียนในสถานศึกษา 

  ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  
 
 
 
 

2 
 
 
 
1 
 
 
0 

    3. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 3.2 
ระดับความส าเร็จในการจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ สนอง

ความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป   

  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมที่ 
สนองความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00    
ถึงร้อยละ 79.99       

  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมที่ 
สนองความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00    
ถึงร้อยละ 64.99     

  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมที่ สนอง
ความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิน่ได้ น้อยกว่าร้อยละ 50.00  
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1. แบบส ารวจตามข้อ 3.1 
2. แบบสรุปผลการส ารวจตาม

ข้อ 3.1 
3. หลักฐานที่แสดงถึงการน าผล

การศึกษาความต้องการของ
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น   ไป
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ 

4. หลักสูตรการฝึกอบรมที่
โรงเรียนจัดท าขึ้น 

5. หลักฐานการจดัการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการฝึกอบรม 

6. อื่นๆ..................(ระบุ) 

    สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมแต่   
ไม่เป็นไปตามความต้องการของเดก็ 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น  

 

0      
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 3.3 
ระดับความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรม          
ตามความต้องการของ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1)  มีการบริหารจดัการหลักสูตร                        

(เช่น ตารางการจัดกจิกรรมการอบรม การ
มอบวุฒิบัตร ฯลฯ) 

2)  มีวิทยากรประจ าหลักสตูรการฝึกอบรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนนิการครบทั้ง  6  รายการข้างต้น  
 มีการด าเนนิการ  5  รายการข้างต้น   
 มีการด าเนนิการ  4  รายการข้างต้น 
 มีการด าเนนิการ  1-3  รายการข้างต้น 
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการตาม

รายการขา้งต้น 
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. หลักสูตรการอบรม 
2. วุฒิบัตร 
3. ภาพถ่าย 
4. หลักฐานการจดัการฝึกอบรม 
5. ผลงานหรือช้ินงาน 
6. อื่นๆ..................(ระบุ) 

 3)  มีงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน            
ที่ชัดเจน 

4)  มีสถานท่ี/ วัสด/ุ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัต ิ
5)  มีการวัดผลประเมินผลผู้เข้ารบัการ

ฝึกอบรม 
6)  ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 80 มีความรู ้          

เกิดทักษะ และ มีเจตคติที่ดตี่อเรือ่ง             
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

4. ด้านการจัดการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัด 4.1 
ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการ
แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   มีผลการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความ

ต้องการแหล่งเรียนรูข้องเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

   อยู่ระหว่างวางแผนการส ารวจความ
ต้องการแหล่งเรียนรูข้องเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

   ใช้ผลการส ารวจความต้องการแหล่ง
เรียนรูจ้ากนักเรียนในสถานศึกษา 

   ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  

 
4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 
0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจ
ความต้องการแหล่งเรียนรู้
จากตัวแทนของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

2. ผลการส ารวจความต้องการ
แหล่งเรียนรู ้

3. อื่นๆ..................(ระบุ) 
 

 ตัวชี้วัด 4.2 
ระดับความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิน่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความ

ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป   

  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00 ถึงร้อยละ 79.99       

 
4 
 
 
3 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. หลักฐานที่แสดงถึงการจดัหา     
แหล่งเรียนรู ้

2. หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนา   
แหล่งเรียนรู ้

3.  ท าเนียบแหล่งเรียนรู ้
4.  ภาพถ่าย 
5.  อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00 ถึงร้อยละ 64.99 

2 
 
 

 

    สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ น้อยกว่าร้อยละ 50.00     

  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้แต่ไม่เป็นไป
ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น  

  

1 
 
 
0 

     

 ตัวชี้วัด 4.3 
ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม สนับสนุน
การใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิน่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ 5 รายการข้างต้น  
 มีการด าเนินการ 4 รายการขา้งต้น    
 มีการด าเนินการ 3 รายการขา้งต้น    
 มีการด าเนินการ 2 รายการขา้งต้น    

 
4 
3 
2 
1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่
สถานศึกษาจัดท าข้ึนจากการ
ส ารวจและรวบรวมข้อมลู  

2. บันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู ้
3. อื่นๆ..................(ระบุ) 

 1)  มีการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ (เช่น 
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รายชื่อผู้ตดิตอ่
ประสานงานของแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ) 

 

 ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ 0      
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

2)  มีรายละเอียดของความรู้และประสบการณ์ 
    ที่เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นจะ

ได้รับจากแหล่งเรียนรู ้
3)  มีการส่งเสริมให้เข้าแหล่งเรยีนรู้ (เช่น 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใช้แหล่งเรียนรู้,  
การติดต่อประสานเพื่อจดัส่งเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้) 

4)  มีการตดิตาม ดูแลให้กลุ่มเป้าหมายเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับ
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้  

5)  มีการตดิตามผลลัพธ์ว่ากลุ่มเปา้หมายเด็ก
เยาวชนและประชาชนได้น าความรู้ที่ไดร้ับ
จากแหล่งเรยีนรูไ้ปประกอบอาชีพ 

 
 
 
 



44 

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

5. ด้านความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.1 
ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการ
จัดการศึกษาในระบบ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 5 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 4 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 3 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 2 

 
4 
3 
2 
1 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการ ศึกษาท้ัง
ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา 

 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการ 
ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยระดับสถานศึกษาโดยใหม้ีบุคคล 
ภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว 

2)  มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาในระบบ (การศึกษาข้ัน
พื้นฐานท้ังระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา)                  
จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องได้แก่  

     (1) นักเรียน 
     (2) ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ผู้รับผิดชอบด้านการสอน 

  ไม่มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 0     2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการ 
ศึกษาในระบบ (ระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง สี่กลุม่ 
โดยใช้เครื่องมือจากคูม่ือและ
ไม่ต้องสร้างเครื่องมือใหม ่

3. หลักฐานการประชุม รายงาน
การประชุม 

4. หลักฐานการพิจารณาสั่งการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5.หนังสือรายงาน อปท. ต้นสังกัด 
6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

     (3) พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียน 
     (4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3)  มีการจดัประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ 

1) เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ และมี
การสรุปผลการประชุมเกีย่วกับการน าผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในระบบ ไปสู่การพัฒนาปรับ 
ปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4)  มีผลการปรับปรุงเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5)  มีการเสนอรายงานการประชุมและผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัด 5.2 
ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึง
พอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 5 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 4 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 – 3 

 
4 
3 
2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ด าเนินการประเมิน ผลความพึง
พอใจต่อการจัดการ ศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตาม 

 1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย
ระดับสถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอก
เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการ 

2)  มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษานอกระบบ จากผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ 

 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 2 
 ไม่มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 

1 
0 

    อัธยาศัยของสถานศึกษา 
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการ 
ศึกษานอกระบบ จากผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือจาก
คู่มือและไม่ต้องสร้างเครื่องมือ
ใหม ่
3. หลักฐานการประชุม รายงาน
การประชุม 
4. หลักฐานการพิจารณาสั่งการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
5. หนังสือรายงานผลต่อ อปท. 
ต้นสังกัด 
6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

3)  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1) 
เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษานอกระบบ และ 
มีการสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการน าผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษานอกระบบ ไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

4)  มีผลการปรับปรุงเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5)  มีการเสนอรายงานการประชุมและผลต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 

 

 ตัวชี้วัด 5.3 
ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึง
พอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นทีเ่ข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย 
1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ      
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ นอก             
ระบบและตามอัธยาศัยระดับสถานศึกษาโดย              
ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 5 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 4 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 – 3 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 – 2 
 ไม่มีการด าเนินการตามรายการที่ 1  
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ผลความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา  
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

 2)  มีการด าเนินการศึกษาความพงึพอใจต่อ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ 

3)  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตามข้อ1) 
เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และมีการ
สรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา
ตามอัธยาศัยไปสู่การพัฒนาปรบัปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

4)  มีผลการปรับปรุงเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5)  มีการเสนอรายงานการประชุมและผลต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 

 
 
 
 

      2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการ 
ศึกษานอกระบบ จากผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือ
จากคู่มือและไมต่้องสร้าง
เครื่องมือใหม ่

3. หนังสือรายงานผลต่ออปท. 
ต้นสังกัด 

4. หลักฐานการประชุม รายงาน
การประชุม 

5. หลักฐานการพิจารณาสั่งการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (คะแนน) 

แหล่งข้อมลู  
แหล่งตรวจสอบข้อมลู บุคลากรทาง 

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

นักเรียน/เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง            

ของนักเรียน 

6.  ด้านผลลัพธ์ของ
นโยบายการบริหาร 
โดยใช้โรงเรียนเป็น 
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 6.1 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
1) มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีนอย่างหลากหลาย ตามความต้องการ
ของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการศกึษาความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

2) ผู้เรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้เรียนรูต้ามความถนัดและ        
ความสนใจ 

3) ผู้เรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น มีความเป็นเลิศตามความสนใจ                    

4) ผู้เรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
ได ้

5) ผลจากการเรียนรู้น าไปสู่การจดัตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีการด าเนินการครบในรายการที ่ 1-5   
      ข้างต้น  
  มีการด าเนินการในรายการที ่ 1-4 ข้างต้น  
  มีการด าเนินการในรายการที ่ 1-3 ข้างต้น 
  มีการด าเนินการในรายการที ่ 1-2 ข้างต้น 
  ไม่มลี่องรอยหลักฐานการด าเนินการในทุก

รายการข้างต้น 
 
 

 
4 
 
3 
2 
1 
0 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. หลักฐานการประชุม  
รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการ
ประชุมเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิสาหกิจ 
ชุมชน ฯลฯ  

2. หลักฐานที่แสดงถึงการหา
สมาชิก และหรือการระดม
ทุน/ทรัพยากรเพื่อจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน 

3. หลักฐานการจดัตั้งวิสาหกจิ
ชุมชน 

4. หลักฐานผลประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชน 

5. หนังสือรายงานผลต่อ อปท. 
ต้นสังกัด 

6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

บทที่  6 
การรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 

  การเขียนรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นขั้นตอนส าคัญทีส่ถานศึกษาร่วมกับคณะผู้ประเมินจะต้องด าเนินการจัดท า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการน าเสนอ
ภาพรวมผลจากการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการพัฒนา 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.1 ความส าคัญของรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  การรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในสถานศึกษาหลายลักษณะ ดังนี้ 
  1. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลสารสนเทศ (Information) ต่อการพัฒนา

จะมีคุณค่า ในเชิงการบริหารงานหรือพัฒนางานได้เป็นอย่างด ี
  2. ใช้เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท าให้ทราบถึงกรอบแนวคิด แนวทาง วิธีการด าเนินการและผลจากการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

  3. ผลจากการประเมินกอ่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
  4. ผลจากการประเมินเป็นการยกระดับหรือพัฒนางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก

มีเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกองฝ่าย 

6.2 รูปแบบรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  การก าหนดรูปแบบรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด อาจมีหัวข้อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การรายงาน
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงน าเสนอส่วนประกอบส าคัญของ
แบบรายงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. แบบรายผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(ส่วนของสถานศึกษาเป็นผู้จัดท ารายงาน)   

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ ที่ตั้ง ประวัติและข้อมูลสถานศึกษา 
   ส่วนที่ 2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 -  การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ 
 -  การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ       
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 -  การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย       
  ส่วนที ่3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็นการประเมิน 

 -  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 -  การจัดการศึกษาในระบบ    
 -  การจัดการศึกษานอกระบบ     
 -  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย     
 -  ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา     
 -  ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2. แบบรายผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยคณะกรรมการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คณะกรรมการเป็นผู้รายงาน)   

  ส่วนที่ 1 การรายงานตามบริบทของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 -  ชื่อ ที่ตั้ง ประวัติและข้อมูลสถานศึกษา  
 -  วัตถุประสงค์การประเมิน 
 -  เป้าหมายการประเมิน 
 -  วิธีการหรือขั้นตอนการประเมิน 
 -  ระยะเวลาด าเนินการ    

 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ภาพรวม (สรุปภาพรวมทั้งภาคฯ) ใน 6 ด้านตามประเด็นการประเมิน 

 -  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 -  การจัดการศึกษาในระบบ    
 -  การจัดการศึกษานอกระบบ     
 -  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย     
 -  ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา     
 -  ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินของคณะกรรมการ  
   - ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศและติดตามผลเพื่อสะท้อน
ผลการด าเนินงานระดับภาคให้ต้นสังกัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าไปใช้เป็นสารสนเทศ
สู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

1.1 ชื่อและท่ีตั้ง 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล์และอ่ืน ๆ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

1.2 ประวัติและความเป็นมา  
(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา วิสัยทัศน์  ภารกิจจัดการศึกษา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน
และความโดดเด่นอื่น ๆ ที่ม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

1.3 บุคลากรและอาคารสถานที่   
(จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวนนักเรียนแยกตามรายชั้นเรียน จ านวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ลักษณะและจ านวนอาคารสถานที่ อาคารประกอบและอ่ืน ๆ)   
 
ตารางท่ี  1 : แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ที ่ รายการ 
จ านวน (คน) 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม 

1 ฝ่ายบริหาร     
2 ครูปฏิบัติการสอน     
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
4 พนักงานจ้าง     
5 ครูอัตราจ้าง     
6 นักการภารโรง     
7 อ่ืน ๆ .................................     

รวม     

แบบสรุปรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับสถานศึกษา 
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ตารางท่ี  2 : แสดงจ านวนห้องเรียน /นักเรียน 
 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1      
อนุบาล 2      
อนุบาล 3      

ประถมศึกษาปีที่ 1      
ประถมศึกษาปีที่ 2      
ประถมศึกษาปีที่ 3      
ประถมศึกษาปีที่ 4      
ประถมศึกษาปีที่ 5      
ประถมศึกษาปีที่ 6      
มัธยมศึกษาปีที่ 1      
มัธยมศึกษาปีที่ 2      
มัธยมศึกษาปีที่ 3      
มัธยมศึกษาปีที่ 4      
มัธยมศึกษาปีที่ 5      
มัธยมศึกษาปีที่ 6      

รวม      

1.3.1 อัตราเฉลี่ยของจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน ................ คน 

ตารางท่ี 3 : แสดงจ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน  
2 อาคารประกอบ  
3 สนามกีฬา  
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ตารางท่ี 4  :แสดงจ านวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
2 เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ อปท. เพ่ือตั้ง

งบประมาณให้สถานศึกษา 
  

3 เงินที่ อปท. ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา   
รวม   

ตารางท่ี 5  : แสดงจ านวนชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ ในสังกัด อปท. 
 

ที ่ ชื่อชุมชน หมายเหตุ 
1 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ..........................................  
2 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ..........................................  
3 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ..........................................  
4 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ..........................................  
5 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ..........................................  
6 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ..........................................  

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2.1 การด าเนินงานเกี่ยวกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     (ตามแผนที่เสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (อาจน าเสนอในรูปตาราง) 

2.1.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1   
1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................ 
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม.......................................................... 
3) เป้าหมาย................................................................................................... 
4) วิธีการด าเนินการ......................................................................................  
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ.................................................................................. 
6) หน่วยงานที่ด าเนินการ.............................................................................. 
7) จ านวนเงินที่ใช้...........................................................................................  
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง................................................................................  

2.1.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2  
2.1.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3  
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2.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ   
2.2.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1   

  1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................ 
  2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม.......................................................... 
  3) เป้าหมาย.............................................................. ..................................... 
  4) วิธีการด าเนินการ......................................................................................  
  5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................  
  6) หน่วยงานที่ด าเนินการ.............................................................................. 
7) จ านวนเงินที่ใช้...................................................................... ............................... 
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง........................................................................................ 

2.2.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2  
2.2.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3  
  ... 

2.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ   
2.3.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1   

 1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................ 
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม.......................................................... 
3) เป้าหมาย............................................................................... .................... 
4) วิธีการด าเนินการ......................................................................................  
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................  
6) หน่วยงานที่ด าเนินการ.............................................................................. 
7) จ านวนเงินที่ใช้..........................................................................................  
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง.............................................................................. 

   2.3.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2  
2.3.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3  
  ... 

2.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   
2.4.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1   

1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................ 
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม.......................................................... 
3) เป้าหมาย...................................................................................................  
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4) วิธีการด าเนินการ......................................................................................  
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................  
6) หน่วยงานที่ด าเนินการ.............................................................................. 
7) จ านวนเงินที่ใช้...........................................................................................  
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง.............................................................................. 

 2.4.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2  
 2.4.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3  
  ... 

2.5 การด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา   
2.5.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1   

1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................ 
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม.......................................................... 
3) เป้าหมาย...................................................................................................  
4) วิธีการด าเนินการ...................................................................................... 
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................  
6) หน่วยงานที่ด าเนินการ.............................................................................. 
7) จ านวนเงินที่ใช้...........................................................................................  
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง................................................................................  

2.5.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2  
2.5.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3  
  ... 

2.6 การด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (โรงเรียนมีการด าเนินการเช่นไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด) 
  ... 
 
 
 
 
 
 
 



  57 

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้ 
  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
          (มุมมองของสถานศึกษามองตนเอง) 

3.1 ผลการการด าเนินงานเกี่ยวกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3.2 ผลการการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ       
3.3 ผลการการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ       
3.4 ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย       
3.5 ผลการการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.6 ผลการการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   
 

ส่วนที่ 4  ผลการปฏิบัติกิจกรรมด้าน SBMLD ที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
 
ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
 ท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง (เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงใน 
 ปีการศึกษาต่อไป 
 

................................................................................. 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ 1 การรายงานตามบริบทของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

1.1 ชื่อและท่ีตั้ง  
(ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์และอ่ืน ๆ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 ประวัติและความเป็นมา  
(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ภารกิจจัดการศึกษา ลักษณะที่ โดดเด่น 
ความเป็นอัตลักษณ์และอ่ืน ๆ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 บุคลากรและอาคารสถานที่   
(จ านวนผู้บริหาร จ านวนบุคลากร ต าแหน่ง วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จ านวนนักเรียนแยกตามราย
ชั้นเรียน จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ลักษณะและจ านวน
อาคารสถานที่ อาคารประกอบและอ่ืน ๆ)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 วัตถุประสงค์การประเมิน/ เป้าหมายการประเมิน 
(การบอกสิ่งที่ต้องการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น อาจใช้วัตถุประสงค์จากคู่มือประเมินแผนฯ โดยเขียนเป็นรายข้อ) 
1.……………………………………………………………………………………………… 
2….…………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………… 

 2.2 วิธีการหรือขั้นตอนการประเมิน 
(ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการประเมินของคณะกรรมการที่ออกประเมินตามสภาพจริง โดยเขียนอธิบาย

ขั้นตอนเป็นรายข้อ) 

แบบรายผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

(คณะกรรมการประเมินฯ ระดับภาค เป็นผู้รายงาน) 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

1.……………………………………………………………………………………………… 
2….…………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………… 
2.3 ระยะเวลาด าเนินการ.................................................................... ....................................... 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ประเด็นการประเมิน 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ** เต็ม ที่ได้ เฉลี่ย* 

1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 20    
2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ 6 20-24    
3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ   3  12    
4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 3  12    
5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 3 12    
6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
1 4    

รวม 21 84    
 หมายเหตุ  * คะแนนเฉลี่ยค านวณจาก (สัดส่วนของคะแนนที่ได้ต่อจ านวนตัวชี้วัด)  
   ** การแปลความหมายระดับคุณภาพ 

 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน 
....................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
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(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินของคณะกรรมการ 
3.1 ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา 

(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเขียน
เป็นรายข้อ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล   
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากคณะกรรมการนิ เทศและติดตามผล โดยเขียนเป็นรายข้อ ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

*************************** 
 

(ลงนาม)                                          กรรมการ  
           (......................................................) 
    ต าแหน่ง ..................................................        

 (ลงนาม)                                          กรรมการ  
           (......................................................) 
    ต าแหน่ง ..................................................      

(ลงนาม)                                          กรรมการ  
           (......................................................) 
    ต าแหน่ง ..................................................        

 (ลงนาม)                                          กรรมการ  
           (......................................................) 
    ต าแหน่ง ..................................................        

                                           (ลงนาม)                                          ประธานกรรมการ  
                                                      (......................................................) 
                                                ต าแหน่ง ..................................................        
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แบบประเมินนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีการศึกษา 2560   
1.  ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………….................................................. 
2.  ชื่อ อปท. ............................................................ .................จังหวัด.............................................. 
3.  ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงานของสถานศึกษา............................................................................ ..... 
         E-MAIL ของผู้ประสานงาน....................................... เบอรโ์ทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงาน............................. 

 ค าชี้แจง  ขอให้ท่านพิจารณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง   
4.  สังกัด  (1) อบจ.  (2) เทศบาลนคร  (3) เทศบาลเมือง (4) เทศบาลต าบล         (5) อบต. 
5.  ภาค   (1) เหนือ  (2) กลาง          (3) ตะวันออก     (4) ตะวันออกเฉียงเหนือ (5) ใต ้
6.  ระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ) 

 (1) ก่อนประถมศึกษา(อนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัย) (2) ประถมศึกษา (3) มัธยมศึกษาตอนต้น 
             (4) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา  (4) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา 
             (5) อาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษา(อนุปริญญา/ปวส.) 

7.  ปีงบประมาณท่ีได้เข้าร่วมโครงการ SBMLD และจ านวนงบประมาณที่ได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)   
(1) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2552 เป็นเงิน.....................บาท   
(2) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2553 เป็นเงิน.....................บาท   
(3) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2554 เป็นเงิน.....................บาท   
(4) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2555 เป็นเงิน.....................บาท (ระบ)ุ (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน    
(5) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2556 เป็นเงิน.....................บาท (ระบ)ุ (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน    
(6) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2557 เป็นเงิน.....................บาท (ระบ)ุ (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน      
(7) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2558 เป็นเงิน.....................บาท (ระบ)ุ (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน    
(8) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2559 เป็นเงิน.....................บาท (ระบ)ุ (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน    
(9) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2560 เป็นเงิน.....................บาท (ระบ)ุ (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน      
(10) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ.2561 เป็นเงิน.....................บาท  
(11) ไม่เคยได้รับงบประมาณ SBMLD 

ประเด็นการประเมิน จ านวนตวัชี้วัด 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ** 
เต็ม ที่ได้ เฉลี่ย* 

1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 20    
2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ 6  20-24    
3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ   3  12    
4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 3  12    
5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 3 12    
6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
1 4    

รวม 21 84    
หมายเหตุ  * คะแนนเฉลี่ยค านวณจาก (สัดส่วนของคะแนนที่ได้ต่อจ านวนตัวชี้วัด) ** การแปลความหมายระดับคุณภาพ 
 

Q1 –SBMLD 
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คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 1.01 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

เกณฑ์การแปลความหมายระดับคุณภาพ 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน 
............................................................................................................................. ......................................... 
      ลงช่ือ ......................................................... (ผู้รับการประเมิน) 

             (.......................................................) 
                ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา .........................................  .........../............/........... 

 

ประเด็นการประเมิน 
 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตัวช้ีวัด 1.1  ระดับความส าเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 1.2  ระดับความส าเร็จในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด 1.3  ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร/จัดการ/จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา                            

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด 1.4 ระดับความส าเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ 

ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด 1.5  ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ  
ตัวช้ีวัด 2.1  ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการของนักเรียน เพื่อจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม 

และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียน ตามหลักการของ

หลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2.2  ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความ

เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด 2.3  ระดับความส าเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความต้องการของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด 2.4  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด 2.5  ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /การประเมินคณุภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์ของ สมศ. 

(ใช้ผลการประเมินรอบล่าสุด) ในระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือ สมศ.   

ตัวช้ีวัด 2.6  ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /ระดับการประเมินคณุภาพภายนอกผ่านเกณฑ์

ของ สมศ. (ใช้ผลการประเมินรอบล่าสดุ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงาน ต้นสังกัด หรือ 

สมศ.   
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ  
ตัวช้ีวัด 3.1  ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการฝึกอบรม (training Needs) ของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 3.2  ระดับความส าเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของ

เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.3  ระดับความส าเร็จในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของ เด็ก เยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่น 
  

  ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   
ตัวช้ีวัด 4.1  ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

ในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 4.2  ระดับความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 4.3  ระดบัความส าเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

 
ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด 5.1  ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครองและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ 

ตัวช้ีวัด 5.2  ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ 

ตัวช้ีวัด 5.3  ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน

ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ประเด็นการประเมินที่ 6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 6.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
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1. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 

คะแนนเต็ม     20   คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
1.1 ระดับความส าเร็จในการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานให้เป็นปจัจุบนั 
 

   
 

1)   มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2)   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นปัจจุบัน 
3)   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนครบ               

ตามองค์ประกอบกฎหมาย/ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4)   มีหลักฐานการสรรหาทีเ่กี่ยวขอ้งกับคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ระดับ
สถานศึกษาและระดับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

2. บันทึกการประชุม   
3. ภาพถ่าย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ 4 รายการข้างต้น 
 มีการด าเนินการ  3 รายการข้างต้น  
 มีการด าเนินการ  1-2 รายการข้างต้น 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
 ยังไม่มีการด าเนินการ 
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 4. หลักฐานการสรรหาท่ีเกี่ยวข้อง 
5. อื่นๆ.......................(ระบุ) 

1.2 ระดับความส าเร็จในการให้ความรู้เร่ืองบทบาทหน้าท่ี    
แก่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

 

   

1)  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
อย่างน้อยภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

2)  มีการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี           
และให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3)  มีเอกสาร เรื่องบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯเพื่อพัฒนา
และให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

4)  มีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ   

 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักฐานแสดงการจัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2. บันทึกการประชุมหรือรายงานการ
ประชุมของสถานศึกษา 

3. การรายงานผลการประชุมคณะ 
กรรมการฯ แก่หน่วยงานต้นสังกัด 

4.  ตัวอย่างคู่มือ หรือ เอกสารหรอื CD 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ 4 รายการข้างต้น  
 มีการด าเนินการ 3 รายการขา้งต้น 
 มีการด าเนินการ 2 รายการขา้งต้น 
 มีการด าเนินการ 1 รายการขา้งต้น 
 ไม่มีการด าเนินการตามรายการข้างต้น 
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

    เรื่องบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการฯ.  
5อื่นๆ.......................(ระบุ) 
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1. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร/จัดการ/จัดท าแผนพัฒนา     
     การศึกษา ของคณะ กรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 
1) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน 
2) มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา 
3) มีส่วนร่วมในการด าเนินการ/ร่วมกิจกรรมตามแผน 
4) มีส่วนร่วมในการรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 
 

   
 
 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2. หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
    ของโรงเรียน 
4. แบบประเมินโครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีการด าเนินการครบ 4 รายการข้างต้น 
  มีการด าเนินการ 3 รายการข้างต้น 
  มีการด าเนินการ 2 รายการข้างต้น 
  มีการด าเนินการ 1 รายการข้างต้น 
  ไม่พบล่องรอยหลักฐานการด าเนินการตามรายการข้างต้น   
 

 
4 
3 
2  
1  
 0 

 5. อื่นๆ..............(ระบุ) 

1.4 ระดับความส าเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์และทักษะตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

   

1)   มีการส ารวจความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
      เพื่อค้นหาประเด็นท่ีคณะกรรมการฯ ต้องการพัฒนาความรู้   
2)   มีการจัดอบรมแก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3)   มีการจัดศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4)  มีการสรุปผลการอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. ค าสั่งอบรมและศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการฯ 
2. หลักฐานแสดงถึงการสอบถาม

ความต้องการในการอบรมฯ 
3. ภาพถ่าย 
4. แบบประเมินโครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ  4  รายการข้างต้น 
 มีการด าเนินการ  3  รายการข้างต้น  
 มีการด าเนินการ  2  รายการข้างต้น 
 มีการด าเนินการ  1  รายการข้างต้น 
 ยังไม่มีการด าเนินการรายการใดๆ ข้างต้น   
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 5. อื่นๆ..............(ระบุ) 
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1. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
1.5 ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   

1)  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาน ศึกษา   ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
2)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา

ครบถ้วนทุกแผน(แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา/
แผนพัฒนาการศึกษาสามป/ีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ/แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา) 

  1. แผนพัฒนาการศึกษา 
2. รายงานการประชุม 
3. ค าสั่ง 
4. บันทึกข้อความ 

3)  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา (การจัดท าสาระ
หลักสตูร) ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

  5. ประกาศ 
6. ข้อมูลสารสนเทศ/website 

4)  ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา    

  7. ภาพถ่าย 
8. การสอบถาม/สัมภาษณ์  

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทกุคนในเขตบริการไดร้ับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทีม่ีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

  9. อื่นๆ..............(ระบุ) 

6)  พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กทีม่ี
ความสามารถพิเศษ  ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   

7)  เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ(เช่น ให้
ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบการ
เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบยีบฯ ข้อ6(4)และว
2235 (ถ้ามี) ด้านงบประมาณ (เชน่ ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประ จ าปีงบประมาณ และใหค้วามเห็นชอบการ
ใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสม(ถ้ามี) ด้านการบริหารงานบุคคล(เช่น 
มีส่วนร่วมในการสรรหาครู มสี่วนร่วมในการพิจารณาความ ดี
ความชอบ) และด้านการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา (เช่น 
ประชาสมัพันธ์ให้ แก่สถานศึกษา ดูแลพฤติกรรมนักเรียน) 

   

8)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอก
และภมูิปัญญาท้อง -ถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรยีนทุก
ด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณศีิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และของชาต ิ

   

9)  เสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งสถาน ศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถาน ศึกษา
เป็นแหล่งวทิยากรของชุมชนและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

   

10) ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนิน งานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอ ต่อสาธารณชน 

   

11) แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการด าเนินงาน
ตามระเบียบตามที่เห็น สมควร และ ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากสถานศึกษา(ถ้ามี) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 10 – 12 รายการขา้งต้น  
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 7 – 9 รายการข้างต้น  
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 4 – 6 รายการข้างต้น  
 ได้ปฏิบัตหิน้าที่ 1 – 3 รายการข้างต้น  
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการตามรายการข้างตน้ 
 

 
4 
3 
2 
1 
0 
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2. ด้านการจัดการศึกษาในระบบ     
 

คะแนนเต็ม  20/24  คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.1  ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการของนักเรียน 

เพ่ือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียนตามหลักการ    
ของหลักสูตรสถานศกึษา    

 

   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการประมวลผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อ

จัดท ารายวิชาเพิม่เตมิ (และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 มีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อจัดท ารายวิชา

เพิ่มเตมิ (และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 
 อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
 อยู่ระหว่างเร่ิมวางแผนการส ารวจความต้องการของผู้เรยีน 
 ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  
 

 
4 
 
3 
 
2 
1 
0 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจความ

ต้องการของนักเรียน 
2. ผลการส ารวจความต้องการของ

นักเรียน  
3. อื่นๆ..............(ระบุ) 

2.2  ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม และ/หรือ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ      
ที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 

 

   

เกณฑ์การให้คะแนน 
   มีหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร    

รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน            
ที่สนองความต้องการของผู้เรียน   

   มีหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สนองความต้องการของผู้เรียน   

   มีหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร      
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน            
ที่เกิดจากความพร้อมของสถานศกึษาแต่ไมม่ีการศึกษา
ความต้องการของผู้เรียน 

   มีหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เกิดจากความพร้อมของ
สถานศึกษาแตไ่ม่มีการศึกษาความต้องการของผู้เรียน      

   ไม่พบหลักฐานการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามทีโ่รงเรยีนไดร้ะบุในแผน          
ที่เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอรับ
งบประมาณ 

 

 
4 
 
 
3 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
0 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เอกสารประกอบหลักสูตร 
3. รายวิชาเพิ่มเตมิ 
4. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
5. แบบส ารวจความต้องการ 
6. แบบส ารวจความต้องการ 
7. ผลส ารวจความต้องการ 
8. อื่นๆ..............(ระบุ) 
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2. ด้านการจัดการศึกษาในระบบ (ต่อ) 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.3 ระดับความส าเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม              

ตามความต้องการของนักเรียน 
 

   
 

1)  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ 
2)  มีแผนการจัดการเรยีนรูต้ามหลักสูตรฯ 
3)  มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตามหลักสูตรฯ 
4)  มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรฯ  
5)  มีการวัดผลประเมินผล 
  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนนิการครบทั้ง 5 รายการข้างตน้ 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-4 ข้างต้น 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-3 ข้างต้น   
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-2 ข้างต้น   
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการข้างตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
3 
2 
1 
0 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.) 
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล 
5. อื่นๆ..................(ระบุ) 
  
 

2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                
ตามความต้องการของนักเรียน 

 

   
 

1)  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีกิจกรรมพัฒนาผัเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
2)  มีแผนการจัดการเรยีนรูต้ามกจิกรรมฯ 
3)  มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตามกิจกรรมฯ 
4)  มีเอกสารประเมินผลตามกิจกรรมฯ  
5)  มีการวัดผลประเมินผล 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.) 
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนนิการครบทั้ง 5 รายการข้างตน้ 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-4 ข้างต้น 
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-3 ข้างต้น  
 มีการด าเนนิการ รายการที่ 1-2 ข้างต้น 
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการข้างตน้ 
 

 
 
4 
3 
2 
1 
0 

 5. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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2. ด้านการจัดการศึกษาในระบบ (ต่อ) 
 

 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
2.5 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /การ

ประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์ของ สมศ. (ใช้ผลการ
ประเมินรอบลา่สุด) ในระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ สมศ.   

 

   

 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 
มีระดบัดเียี่ยม*/ดีมาก** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัดมีาก*/ด ี** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัด*ี/พอใช้ ** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัพอใช้*/ควรปรับปรุง** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัปรบัปรุง*/ต้องปรับปรุง ** 
* ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 
** ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษาลา่สุด 
2. อื่นๆ..................(ระบุ) 
 

2.6 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /ระดับ
การประเมินคณุภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ. (ใช้ผลการ
ประเมินรอบลา่สุด) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ สมศ.   

 

   

 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 
มีระดบัดเียี่ยม*/ดีมาก** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัดมีาก*/ด ี** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัด*ี/พอใช้ ** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัพอใช้*/ควรปรับปรุง** 
 ได้มาตรฐาน/รับรองและผลการประเมินคณุภาพสรุปภาพรวม 

มีระดบัปรบัปรุง*/ต้องปรับปรุง ** 
* ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 
** ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษาลา่สุด 
2. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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3.  ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ     
 

คะแนนเต็ม    12    คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
3.1 ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการฝึกอบรม 

(training Needs) ของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม 

(training Needs)จากเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

  อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม (training Needs)จากเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

  อยู่ระหว่างวางแผนการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม (training Needs)จากเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

  ใช้ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม 
(training Needs)จากนักเรียนในสถานศึกษา 

  ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  
 

 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 
0 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจความ

ต้องการฝึกอบรม (training Needs)
จากตัวแทนของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

2. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจความ
ต้องการของนักเรียน  

3. อื่นๆ..................(ระบุ) 
 

3.2  ระดับความส าเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ
ตอบสนองตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

เกณฑ์การให้คะแนน 
  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมทีส่นองความต้องการ

ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 80.00 
ขึ้นไป   

  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมทีส่นองความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00 
ถึงร้อยละ 79.99       

  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมทีส่นองความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00 
ถึงร้อยละ 64.99     

  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมทีส่นองความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ น้อยกว่าร้อย
ละ 50.00     

  สถานศึกษามีหลักสูตรการฝกึอบรมแตไ่ม่เป็นไปตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น   
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1 
 
 
0 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. แบบส ารวจตามข้อ 3.1 
2. แบบสรุปผลการส ารวจตามข้อ 3.1 
3. หลักฐานที่แสดงถึงการน าผล

การศึกษาความต้องการของของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น   
ไปด าเนินการจดัท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ 

4. หลักสูตรการฝึกอบรมทีโ่รงเรยีน
จัดท าขึ้น 

5. หลักฐานการจดัการฝึกอบรมตาม
หลักสตูรการฝึกอบรม 

6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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3.  ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
3.3 ระดับความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการ

ของ เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
 

   

1)  มีการบริหารจดัการหลักสูตร (เช่น ตารางการจดักิจกรรม           
การอบรม การมอบวุฒิบัตร ฯลฯ) 

2)  มีวิทยากรประจ าหลักสตูรการฝึกอบรม 
3)  มีงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนท่ีชัดเจน 
4)  มีสถานท่ี/ วัสด/ุ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัต ิ
5)  มีการวัดผลประเมินผลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
6)  ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 80 มีความรู ้เกิดทักษะ และมเีจตคติ

ที่ดีต่อเรื่องที่ไดร้ับจากการฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนนิการครบทั้ง  6  รายการข้างต้น  
 มีการด าเนนิการ  5  รายการข้างต้น   
 มีการด าเนนิการ  4  รายการข้างต้น 
 มีการด าเนนิการ  1-3  รายการข้างต้น 
 ไม่มีรอ่งรอยหลกัฐานการด าเนนิการตามรายการข้างตน้ 
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2 
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0 
 

 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักสูตรการอบรม 
2. วุฒิบัตร 
3. ภาพถ่าย 
4. หลักฐานการจดัการฝึกอบรม 
5. ผลงานหรือช้ินงาน 
6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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4.  ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

คะแนนเต็ม     12   คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
 4.1 ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
 

   
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
   มีผลการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรูข้องเด็ก เยาวชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 
   อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   อยู่ระหว่างวางแผนการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   ใช้ผลการส ารวจความต้องการแหล่งเรียนรูจ้ากนักเรียน          

ในสถานศึกษา 
   ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  
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 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักฐานที่แสดงถึงการส ารวจความ

ต้องการแหล่งเรียนรูจ้ากตัวแทนของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

2. ผลการส ารวจความต้องการแหล่ง
เรียนรู ้

3. อื่นๆ..................(ระบุ) 
 

4.2 ระดับความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
ความต้องการของเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิน่ 

   

 
  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความต้องการของเด็ก 

เยาวชนและประชาชนในท้องถิน่ได้ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป   
  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความต้องการของเด็ก 

เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00 ถึงร้อย
ละ 79.99       

  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00 ถึงร้อย
ละ 64.99     

  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้ตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ น้อยกว่าร้อยละ 50.00     

  สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรยีนรู้แต่ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น   
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ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักฐานที่แสดงถึงการจดัหา     

แหล่งเรียนรู ้
2. หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนา   

แหล่งเรียนรู ้
3.  ท าเนียบแหล่งเรียนรู ้
4.  ภาพถ่าย 
5.  อื่นๆ..................(ระบุ) 
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4.  ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
4.3 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่ง

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 

 

   

1)  มีการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ (เช่น รายชื่อแหล่งเรยีนรู้  
รายชื่อผู้ตดิต่อประสานงานของแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ) 

2)  มีรายละเอียดของความรู้และประสบการณ์ที่เด็กเยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากแหล่งเรียนรู้ 

3)  มีการส่งเสริมให้เข้าแหล่งเรยีนรู้ (เช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าใช้แหล่งเรียนรู้,  
การติดต่อประสานเพื่อจดัส่งเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ารับความรู้ในแหล่งเรียนรู้) 

4)  มีการตดิตาม ดูแลใหก้ลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้  

5)  มีการตดิตามผลลัพธ์ ว่ากลุม่เป้าหมายเด็กเยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นได้น าความรู้ทีไ่ด้รับจากแหล่งเรียนรู้ไป
ประกอบอาชีพ  

 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษา

จัดท าขึ้นจากการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูล  

2. บันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู ้
3. อื่นๆ..................(ระบุ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการครบ 5 รายการข้างต้น  
 มีการด าเนินการ 4 รายการขา้งต้น    
 มีการด าเนินการ 3 รายการขา้งต้น    
 มีการด าเนินการ 2 รายการขา้งต้น    
 ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ 
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5. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
 

คะแนนเต็ม     12   คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
5.1 ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ 

 

   
 

1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ระดับสถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว 

2)  มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา              
ในระบบ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) จากผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่  

     (1) นักเรียน 
     (2) ครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้รับผิดชอบด้านการสอน 
     (3) พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียน 
     (4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3)  มีการจดัประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ 1) เพื่อพิจารณาผล

การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ และ
มีการสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการน าผลการประเมินความ         
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ ไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4)  มีผลการปรับปรุงเพื่อน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

5)  มีการเสนอรายงานการประชุมและผลการประเมินความพึง
พอใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 

 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการ ศึกษาท้ังในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา 

2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ 
(ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 
กลุ่ม โดยใช้เครื่องมือจากคู่มือและไม่
ต้องสร้างเครื่องมือใหม ่

3.หลักฐานการประชุม รายงานการ
ประชุม 

4. หลักฐานการพิจารณาสั่งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

5.หนังสือรายงานผลต่อ อปท. ต้นสังกัด 
6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 5 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 4 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 3 
  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 2 
  ไม่มีการด าเนินการตามรายการที่ 1  
 

 
4 
3 
2 
1 
0 
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5.  ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
5.2  ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนในท้องถิน่ที่เข้ารับการศึกษา  
นอกระบบ 

 

   

1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ระดับสถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม เป็น
คณะกรรมการ 

2)  มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
นอกระบบ จากผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง คือ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ 

3)  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1) เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษานอกระบบ และ มี
การสรุปผลการประชุมเกีย่วกับการน าผลการประเมินความ    
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอกระบบ ไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

4)  มีผลการปรับปรุงเพื่อน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจของ       
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5)  มีการเสนอรายงานการประชุมและผลการประเมินต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 

 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการประเมิน ผลความพึง
พอใจต่อการจัดการ ศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั
ของสถานศึกษา  

2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอก
ระบบ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้
เครื่องมือจากคู่มือและไม่ต้องสร้าง
เครื่องมือใหม ่

3.หลักฐานการประชุม รายงานการ
ประชุม 

4.หลักฐานการพิจารณาสั่งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

5.หนังสือรายงานผลต่ออปท. ต้นสังกัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 5 

 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 4 

 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 3 

 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 2 

 ไมม่ีการด าเนินการตามรายการที่ 1  
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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5.  ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
5.3 ระดับความส าเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษา 
     ตามอัธยาศัย 
 

   

1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยระดบั
สถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

2)  มีการด าเนินการศึกษาความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง คือ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ 

3)  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1) เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาตามอัธยาศัย และ
มีการสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

  ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ผลความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยของสถานศึกษา  

2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอก
ระบบ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้
เครื่องมือจากคู่มือและไม่ต้องสร้าง
เครื่องมือใหม ่

3.หนังสือรายงานผลต่ออปท. ต้นสังกัด 
4)  มีผลการปรับปรุงเพื่อน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจของ       

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5)  มีการเสนอรายงานการประชุมและผลการประเมินต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 

  4.หลักฐานการประชุม รายงานการ
ประชุม 

5.หลักฐานการพิจารณาสั่งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 5 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 4 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 3 
 มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 - 2 
 ไม่มีการด าเนินการตามรายการที่ 1  
 

 
4 
3 
2 
1 
0 

 6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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6.  ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน  
    เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม     4   คะแนน 
คะแนนที่ได้  _____ คะแนน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ หลักฐานประกอบการประเมิน 
6.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

   

 
1) มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนอย่าง

หลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาความต้องการอย่างแท้จริง 

2) ผู้เรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ตาม
ความถนัดและ        ความสนใจ 

3) ผู้เรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นเลิศ
ตามความสนใจ                    

4) ผู้เรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพได ้

5) ผลจากการเรียนรู้น าไปสู่การจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีการด าเนินการครบในรายการที่  1-5 ข้างต้น  
  มีการด าเนินการในรายการที ่ 1-4 ข้างต้น  
  มีการด าเนินการในรายการที ่ 1-3 ข้างต้น 
  มีการด าเนินการในรายการที ่ 1-2 ข้างต้น 
  ไม่มลี่องรอยหลักฐานการด าเนินการในทุกรายการข้างต้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 

 
2 
1 
 
0 
 
 
 

  
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
1. หลักฐานการประชุม  รายงานการ

ประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการ
ประชุมเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ  

2. หลักฐานที่แสดงถึงการหาสมาชิก 
และหรือการระดมทุน/ทรัพยากรเพื่อ
จัดตั้งวิสาหกจิชุมชน 

3.หลักฐานการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน 
4.หลักฐานผลประกอบการของ

วิสาหกิจชุมชน 
5.หนังสือรายงานผลต่ออปท. ต้นสังกัด 
6. อื่นๆ..................(ระบุ) 
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ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ  
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ  
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและค าตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตัวของท่าน โรงเรียนจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็น
ความลับและน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามแบ่งค าถามตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียน 
กลุ่มครู กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน  แบ่งเนื้อหาแต่ละชุด
เป็น 3 ตอน คือ 
      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QS1.1- 1.4 การจัดการศึกษาในระบบ 
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แบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีการศึกษา 2560 

 (ส าหรับนักเรียน) 
 

ค าชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน
ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

 
 นักเรียนก าลังศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ข้อที่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมและ/หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามความถนัดและความสนใจ 

     

2. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

     

3. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน      
4. สื่อการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง      
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      
6. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อความ

ต้องการของผู้เรียน 
     

8. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน      
9. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตจากการได้เรียนรู้      
10. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี      
 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 

QS1.1-ในระบบ (นักเรียน) 
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แบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีการศึกษา ...  (ส าหรับครู) 

  

ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ ชาย หญิง 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โปรดระบุ) ....................................................................... 
3. ประสบการด้านการสอน (โปรดระบุ) ............................................ปี สอนระดับชั้น............................. 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน

ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อที่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การมีส่วนร่วมต่อการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน      
2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านงบประมาณการจัดการศึกษา        

ของโรงเรียน 
     

3. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน      
4. โรงเรียนมีบุคลากรด้านการสอนอย่างเพียงพอ      
5. โรงเรียนจัดให้ท่านสอนตามความถนัดและความสามารถ      
6. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง      
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ตามความต้องการของผู้เรียน 
     

8. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน      
9. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต      
10. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม

ที่ด ี
     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 

QS1.2-ในระบบ (ครู) 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีการศึกษา 2560  (ส าหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน) 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ ชาย หญิง 
2. อายุ (โปรดระบุ) ........................ ปี มีบุตรหลานก าลังศึกษาในระดับชั้น ......................... 
3. ท่านอาศัยในชุมชน (โปรดระบุชื่อชุมชน) ................................................................... ...... 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน

ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อที่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน      
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน      
3. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน      
4. โรงเรียนมีบุคลากรด้านการสอนอย่างเพียงพอ      
5. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน 
     

6. โรงเรียนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ             
และต่อเนื่อง 

     

7. โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน 

     

8. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ    
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน 

     

9. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน                   
ในการด ารงชีวิต 

     

10. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 

QS1.3-ในระบบ (ผู้ปกครอง ชุมชน) 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีการศึกษา 2558 
 (ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 
 

ค าชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน
ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อที่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน      
2. การมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจด้านงบประมาณการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
     

3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
และโครงการต่างๆของโรงเรียน 

     

4. การจัดอบรมให้ความรู้ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

5. บุคลากรด้านบริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
สถานศึกษา 

     

6. บุคลากรด้านการสอนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน 

     

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

     

8. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยและเหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น      
9. โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้นักเรียนเกิดทักษะใน

การด ารงชีวิต 
     

10. โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 

     

 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... ......................... 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
 

QS1.4-ในระบบ (กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
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แบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ  
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอก
ระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและค าตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตัวของท่าน โรงเรียนจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็น
ความลับและน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามแบ่งค าถามตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือกลุ่มเด็ก 
เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ และ กลุ่มชุมชนและประชาชน แบ่งเนื้อหาแต่ละชุดเป็น 3 
ตอน คือ 
      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QS2-การจัดการศึกษานอกระบบ 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ  

ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. สถานภาพของเด็ก เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ 
 เพศ ชายหญิงอายุ (โปรดระบุ) ......... ปี ชุมชนที่อาศัยอยู่ (โปรดระบุ)  ............................ 

ชื่อหลักสูตรที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ) .....................................................................................................  
 ชื่อครูผู้สอน (โปรดระบุ)  ............................................................................................ ......................... 

ช่วงเวลาที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ วันที่ เดือน ปี)  ..................................................................................  
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษานอก

ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อที่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. หลักสูตรอบรมมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน   

     

2. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม      
3. วิทยากรมีความรู้ตรงตามเรื่องที่อบรม       
4. สื่อที่ใช้ในการอบรมมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง      
5. การอบรมมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย      
6. การอบรมมีการฝึกปฏิบัติจริง        
7. การอบรมมีการด าเนินการวัดผลประเมินผล      
8. การอบรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้จากเรื่องที่อบรม      
9. การอบรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจากเรื่องที่อบรม      

10. การอบรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม      
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและค าตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตัวของท่าน โรงเรียนจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็น
ความลับและน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามแบ่งค าถามตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือกลุ่มเด็ก 
เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย และ กลุ่มชุมชนและประชาชน แบ่งเนื้อหาแต่ละชุดเป็น 3 
ตอน คือ 
      ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. สถานภาพของเด็ก เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย 
 เพศ ชายหญิงอายุ (โปรดระบุ) ......... ปี ชุมชนที่อาศัยอยู่ (โปรดระบุ)  ............................ 

ชื่อหลักสูตรที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ) .....................................................................................................  
 ชื่อครูผู้สอน (โปรดระบุ)  .....................................................................................................................  

ช่วงเวลาที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ วันที่ เดือน ปี)  ..................................................................................  
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อที่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้      
2. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน 
     

3. ความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้      
4. แหล่งเรียนรู้มีความพร้อมในการใช้งาน      
5. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง      
6. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน      
7. การจัดระบบและหมวดหมู่แหล่งเรียนรู้      
8. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้      
9. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ      
10. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม      
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
 



89 
 

รายชื่อที่ปรึกษา 
1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. นายดุษฎี   สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. นายธนา   ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. นายขจร   ศรีชวโนทัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. นายมนัส   สุวรรณรินทร์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
1. นางจุฬาภรณ์  จันทนา ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
2. ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
3. ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก คร ูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
4. ดร.ชัชพลวานิช  เพชรดง ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา  

 (นักวิชาการอิสระ) 
5. ดร.สิยาพัฐ  เพชรดง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา  

 (นักวิชาการอิสระ) 
6. นายสุรชัย  ข ามาลัย หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
7. นายมนสวรรค์  สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น 
8. นางสาวฐิติมา  ช่างไม้ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น 
9. นางสุวิชาดา  สุขขี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
10. นางสาวกรรณิกา  เทศารินทร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
11. นางรัชนี  ศรีสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
12. นางสาววิภา  ยอดนุ่ม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวชัชฎาภรณ์  ว่องไวชัยเจริญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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