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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 289 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการภายใน
ท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน
และระบบการจัดการศึกษาของชาติ และคานึงถึงการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 2 การบริหาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 กาหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่น” และ มาตรา 42 “ให้กระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ
ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นั้น
ปัจจุบันนี้ นอกจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
โดยมีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชนแล้ว ยังมีบทบาทและส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ในท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จัดตั้งและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนาอาชีพของประชาชนและ
เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมใน
การจัดการศึกษาในท้องถิ่น อีกทั้งยังถือเป็นพันธะทางสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ในท้องถิ่น ที่เกิดจากการกาหนดรูปแบบการศึกษาที่
เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา โดยการกาหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล
ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กาหนดให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (School-based Management for Local Development - SBMLD) เป็นนโยบายใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและมุ่งสู่
ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีการจัดทาคู่มือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและประเมิน
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน
การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการ
ประเมินโดยใช้วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อประเมินการดาเนินงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น
1.3 ขอบเขตของการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ประเมินด้านต่างๆ 5 ด้าน จานวน 21 ตัวชี้วัด ได้แก่
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

จานวน 5 ตัวชี้วัด
จานวน 7 ตัวชี้วัด
จานวน 3 ตัวชี้วัด
จานวน 3 ตัวชี้วัด
จานวน 3 ตัวชี้วัด

ผู้ประเมิน
1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น : ประเมินตนเอง
2) คณะกรรมการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง
ระยะเวลาในการประเมิน
1) สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินตนเองตามการจัด
การศึกษาตามโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา แล้ว
รายงานผลต่อต้นสังกัดให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยพิจารณาตามประเด็นการประเมิน
2) คณะกรรมการประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง ออกประเมินสถานศึกษา ตั้งแต่
เดือนมิถุนายนของทุกปี

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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บทที่ 2
มโนทัศน์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2.1 แนวความคิดพื้นฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวความคิดพื้นฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based
Management for Local Development: SBMLD) มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
นาไปสู่การเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ทั้งสังคมไทยและ
สังคมโลก ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาไปเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่าง
เดียวเพราะโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์แต่คนจะมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว
เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติในความแตกต่างกันของมนุษย์ เพราะเป็นการจัด
การศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพไม่แตกต่างกัน ” หากได้รับการ
พัฒนาเหมือนกัน ก็จะมีความเป็นเลิศในด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นได้
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวยังเป็นการจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองตอบความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านวิชาการแต่เพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้น โดยไม่ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรือ
อัจฉริยภาพด้านอื่นๆ ทาให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและถูกบังคับให้เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย เท่ากับเป็นการทาร้ายกลุ่มผู้เรียน
ที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพราะกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้จะไม่มีความเป็นเลิศใน
ด้านใดทั้งสิ้นเลย เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วและไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็จะไม่มีความรู้ที่จะนาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ประกอบกับผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มักไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนได้
ค้นพบศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเอง เพื่อที่จะได้ทาการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพหรือ
อัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสู่ความเป็นเลิศต่อไป
นอกจากนี้ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมี
ทรัพยากรสาหรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นจานวนมาก แต่ใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างไม่คุ้มค่า กล่าวคือ
โรงเรียนใช้ทรัพยากรต่างๆ จัดการศึกษาในระบบแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งๆ ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 มาตรา 15 ให้สิทธิแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นในระดับใด ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายใน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 จึงควรใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ เต็มตาม
ศักยภาพตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8(1)
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

4
โดยการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
เป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไป
ทางานในเมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรม ไม่ต้องทิ้งให้เด็กและคนชราอยู่ในท้องถิ่นตามลาพัง ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้
2.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กับ นโยบายการศึกษาของชาติ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบริหารจัดการศึกษาที่สนองตอบ
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งปรากฏตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล การกีฬา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่ง
ความรู้อื่นๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอน
ผลการเรียน ที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทางาน
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น
และรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวย
ความ สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ
(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษา
ต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
2.3 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาที่ใช้
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.4 ผลลัพธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
“ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต ก่อเกิดวิสาหกิจชุมชนด้วยความยั่งยืน
สามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุ ข”
2.5 หลักการสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2.5.1 หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อันจะทาให้การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง
2.5.2 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของผู้เรียน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต
สามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยอพยพย้ายถิ่นฐานไปทางานในเมืองใหญ่หรือเมือง
อุตสาหกรรม ทาให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไปได้
2.6 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เป็นการจัดการศึกษาที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทาให้
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น
และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ดังนั้น รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นรูปแบบการบริหารที่มีผู้
มีส่วนได้เสียของโรงเรียนเป็นหลัก ได้แก่ ผู้เรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7 แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2.7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถเข้ามามีบทบาท
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2.7.2 จัดการศึกษาในระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ทาให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน จนสามารถนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
2.7.3 จัดการศึกษานอกระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม
ความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้มีทักษะชีวิตและมีอาชีพที่สามารถดารงชีวิตอยู่
ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข
2.7.4 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถนาไปประกอบอาชีพและ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข
2.7.5 สร้างวิสาหกิจชุมชนโดยการพัฒนาคนในท้องถิ่น ด้วยการดาเนินการจัดตั้งกิจการของชุมชนที่
เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่น ดาเนินการประกอบธุรกิจร่วมกัน นาไปสู่การสร้างรายได้และ
การพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน
2.8 ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต”
พันธกิจ
1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา
2) พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย) เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรองรับสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
4) ส่งเสริมการเป็นวิสาหกิจชุมชน

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและได้รับการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยะภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อนาไปสู่การประกอบอาชีพได้
3) โรงเรียนจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
มีทักษะ หรือ มีอาชีพที่สามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ หรือ มุ่งสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน
4) โรงเรียนจัดหาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและตามศักยภาพของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะหรือมีอาชีพที่สามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้
2.9 กรอบแนวคิดการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การแต่งตั้งฯ
2. การให้ความรู้
3. การมีส่วนร่วม
4. อบรมศึกษาดูงาน
5. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

กระบวนการบริหาร
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
1. ในระบบ
2. นอกระบบ
3. ตามอัธยาศัย

มีความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพของผู้เรียน แต่ละ
คนจนสามารถนาไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นจนเกิดเป็น
วิสาหกิจชุมชน

ความพึงพอใจต่อการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2. นักเรียน และ เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมิน

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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บทที่ 3
การดาเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงานเพื่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มีวิธีการดาเนินงานเพื่อ
เป็นแนวทางการบริหาร โดยให้การบริหารประสบผลสาเร็จตามวงจร ควบคุมคุณภาพ PDCA จาแนกตาม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
จัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านความพึง
พอใจของบุคคลทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ มาเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 แนวทางการดาเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 1: คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทางานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถาน
ศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกาหนด ดังนั้นความหลากหลาย
ของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สถานศึกษาจึงมีความ
สาคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเข้ามีบทบาทและทาหน้าที่ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
นั้น มีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดนโยบายด้านการศึกษาและระเบียบเกี่ยวกับคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานาไปปฏิบัติ
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจัดเตรียมเอกสารความรู้ และร่วมศึกษาทาความ
เข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่
1.3 สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสาคัญ ความจาเป็น บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ปกครองนักเรียน/ครู/นักเรียน เช่น การประชุมชี้แจง การให้
เอกสารเผยแพร่ จัดบอร์ดให้ความรู้ เป็นต้น
1.4 สถานศึกษาสารวจและจัดทาข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษากาหนดแผนและนโยบายด้านงบประมาณไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจาปี เกี่ยวกับการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 วางแผนจัดทาปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกปีการศึกษา
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

10
1.7 ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโรงเรียน
1.8 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กระบวนการในการดาเนินงาน
2.1 ออกแบบเครื่องมือสารวจ จัดทาข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคาสั่งแต่งตั้ง
2.2 สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และสถานที่ในการศึกษาดูงาน
สาหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษา (งาน 4 ฝ่าย) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ฯลฯ
2.3 สถานศึกษาจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาทและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง/ ส่วน
การศึกษา ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง ในการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.4 สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.5 กาหนดมาตรฐานการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปรับปรุง
พัฒนา และระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
2.6 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งที่มีกิจกรรมของโรงเรียน
2.7 จัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนในสังกัด โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
2.8 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนและอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
3.2 แนวทางการดาเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 2 : โรงเรียนจัดการศึกษาในระบบเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร
1.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
1.2 พัฒนาครูโดยจัดการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาที่จัดการศึกษา
ในระบบตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
1.3 สรรหาบุคลากร วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
1.4 วางแผนจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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1.5 จัดหางบประมาณและวัสดุ–อุปกรณ์ เพื่อการดาเนินงาน
1.6 จัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
1.7 สารวจข้อมูลบริบทชุมชน ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน
1.8 สารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
2) กระบวนการในการดาเนินงาน
2.1 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน
2.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
2.4 นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยมีจัดการนิเทศอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
2.5 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
2.6 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป
3.3 แนวทางการดาเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 3 : โรงเรียนจัดการศึกษานอกระบบเพื่อให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร
1.1 สรรหาบุคลากร วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
1.2 วางแผนจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
1.3 จัดหางบประมาณและวัสดุ–อุปกรณ์ เพื่อการดาเนินงาน
1.4 จัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน
1.5 สารวจข้อมูลบริบทชุมชน ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน
1.6 สารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
2) กระบวนการในการดาเนินงาน
2.1 จัดทาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น
2.2 จัดโครงการอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
2.3 จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ
2.4 วัดและประเมินผลโครงการ
2.5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการอบรมต่อไป

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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3.4 แนวทางการดาเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 4: โรงเรียนจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ สารวจข้อมูล สารวจความต้องการ จานวนผู้เรียนที่สนใจในการศึกษา
ตามอัธยาศัย
1.2 รวบรวมข้อมูลจัดกลุ่มผู้เรียน ตามความสนใจ ความต้องการที่ผู้เรียนจะศึกษา
1.3 ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ความพร้อม แนวทางปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนประสงค์จะศึกษา
1.4 ประสานหน่วยงานหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณีสถานศึกษาไม่มีความ
พร้อมในเรื่องที่เด็กต้องการเรียนรู้
1.5 สารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชน
1.6 เตรียมทรัพยากรตามโครงการที่จะดาเนินงาน (เช่น วิทยากร/วัสดุอุปกรณ์/ผู้ดาเนินงาน/
และสถานที่ที่จะดาเนินงาน ฯลฯ)
1.7 สารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
2) กระบวนการในการดาเนินงาน
2.1 กาหนดรูปแบบและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และความต้องการ
2.3 ดาเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผู้เรียนกาหนดการแสวงหาความรู้เองโดยมีครูเป็นผู้
ชี้แนะแนวทาง
2.4 ดาเนินการเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรู้ (ถ้าผู้เรียนต้องการ)
2.5 วัดและประเมินผลการดาเนินงาน
2.6 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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บทที่ 4
การประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ประเมินการดาเนินงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางที่ใช้ใน
การประเมิน พิจารณาจากองค์ประกอบของการประเมิน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ นาไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัด และการกาหนดรูปแบบการประเมิน
ตามตัวชี้วัด
การดาเนินการจะประเมินตามประเด็นการประเมินโครงการ 6 ประเด็น คือ โครงการมุ่งเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาในระบบ
โครงการมุ่งเน้นการจัดการศึกษานอกระบบ โครงการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโครงการ และ ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
วิธีการประเมิน ใช้วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการ
4.1 ประเด็นการประเมิน
การประเมินมีประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น จานวน 22 ตัวชี้วัด (รายละเอียดในบทที่ 5) ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 5 ตัวชี้วัด
2. การจัดการศึกษาในระบบ
จานวน 7 ตัวชี้วัด
3. การจัดการศึกษานอกระบบ
จานวน 3 ตัวชี้วัด
4. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
จานวน 3 ตัวชี้วัด
5. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
จานวน 3 ตัวชี้วัด
6. ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความสาเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 1.4 ระดับความสาเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ
ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการของนักเรียน เพื่อจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียน ตามหลักการของ
หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายวิชาเพิ่มเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสาเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.5 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวชี้วัด 2.6 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
ตัวชี้วัด 2.7 ระดับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ.(การประเมินรอบล่าสุด)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการฝึกอบรม (training Needs) ของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.3 ระดับความสาเร็จในการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก
เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 5.1 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 5.2 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษา นอกระบบ
ตัวชี้วัด 5.3 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเด็นการประเมินที่ 6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 6.1 ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
4.2 กลุ่มผู้รับการประเมิน
การประเมินครั้งนี้ กลุ่มผู้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ จากทุกจังหวัด จาแนกออกเป็น 5 ภาค ดังนี้
1. ภาคเหนือ
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันออก
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคใต้
4.3 การกาหนดระดับคะแนน เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายระดับคุณภาพ
1. การกาหนดระดับคะแนนของประเด็นการประเมิน
การประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็น การ
ประเมินที่ 1-6 มีการกาหนดระดับคะแนนตามตัวชี้วัด คะแนนเต็มตัวชี้วัดละ 4 คะแนน ให้คะแนน เป็นระดับ
คุณภาพ (Scoring Rubric) โดยเกณฑ์การให้คะแนนถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้วิเคราะห์ผลงาน หรือ วิเคราะห์
กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินการ การกาหนดระดับคะแนน พิจารณาจาก องค์ประกอบ ทรัพยากร จุดเริ่มต้น
ของงาน (input) หรือ กระบวนการของสถานศึกษาทีส่ ถานศึกษาใช้เพื่อให้เกิดผลงาน (process) หรือ
ประเมินจากผลของงาน (output) หรือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcome)
ผู้ประเมินต้องตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่มีระดับที่แตกต่างกัน
หลายระดับ โดยกาหนดการให้คะแนนอยู่ในรูปของตัวเลข เป็น 0 - 4 ในแต่ละระดับของคะแนนจะขึ้นอยู่กับ
ระดับของคุณภาพของผลงาน คุณภาพของผลที่เกิดขึ้นจึงพิจารณาตามคะแนนในแต่ละระดับ (Rubric) โดยมี
การอธิบาย ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานนั้น ดังนั้น การประเมินในครั้งนี้ ตัวเลข 4 จึงหมายถึงระดับ
คุณภาพสูงสุด เลข 3 เลข 2 และเลข 1 จึงเป็นระดับคุณภาพรองลงมา และ เลข 0 หมายถึง การไม่พบ
ร่องรอยกระบวนการหรือผลที่เกิดขึ้นเลย หรือ ผลมีที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ (พิจารณาจากเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน : Q1 –SBMLD)

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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การประเมินโครงการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็นการ
ประเมิน ที่ 1 - 6 จึงมีการกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
จานวน คะแนนต่าสุด-สูงสุด คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้ *คะแนนเฉลี่ย
ตัวชี้วัด
รายตัวชี้วัด
รายประเด็น
ประเด็นการประเมินที่ 1
5
0-4
20
0 - 20
0.00 - 4.00
ประเด็นการประเมินที่ 2**
7
0-4
28
0 - 28
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
22
0-4
88
0 - 88
0.00 - 4.00
* คะแนนเฉลี่ย คานวณจาก (สัดส่วนของคะแนนที่ได้ ต่อ จานวนตัวชี้วัด)
** สาหรับ ตัวชี้วัดที่ 2.5 และ 2.6 คานวณโดยคิดสัดส่วนของคะแนนที่ได้ ต่อ จานวนตัวชี้วัดที่โรงเรียนมีการปฏิบัติ
ประเด็นการประเมิน

2. เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายระดับคุณภาพ
การประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็นการ
ประเมิน ที่ 1 - 6 มีการกาหนดช่วงของคะแนนเฉลี่ยและระดับเกณฑ์การแปลความหมาย ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ย
3.01 – 4.00
2.01 – 3.00
1.01 – 2.00
0.00 – 1.00

การแปลความหมายระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพปรับปรุง

4.4 การกาหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายของการสอบถามความพึงพอใจ
การสารวจความพึงพอใจหรือความต้องการทางการศึกษาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีต่อการจัด
การศึกษา ใน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(School-based Management for Local Development - SBMLD) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย นักเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ คือ
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
(ศึกษาจากประชากร)
2. ผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา
นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา
(ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง)
เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
(ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง)
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศึกษาจากประชากร)
4. ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน
(ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง)
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีตัวอย่างวิธีการและสูตรที่ใช้คานวณ โดยยกตัวอย่างให้เลือก
ดาเนินการ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้เกณฑ์
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้เกณฑ์นี้ โรงเรียนต้องทราบจานวนประชากรที่
ค่อนข้างแน่นอน แล้วนามาคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์ วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551) ต่อไปนี้
ถ้าจานวนประชากรเป็นหลักร้อย กาหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวนร้อยละ 15 – 30
ถ้าจานวนประชากรเป็นหลักพัน กาหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวนร้อยละ 10 – 15
ถ้าจานวนประชากรเป็นหลักหมื่น กาหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวนร้อยละ 5 – 10
ตัวอย่างการคานวณ
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีจานวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในระบบภายใต้ การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School-based Management for Local Development: SBMLD) จานวน
300 คน (เทียบตารางจานวนประชากรข้างต้น มีจานวนประชากรเป็น หลักร้อย กาหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวนร้อยละ 15–30) ดังนั้น เมื่อจะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจะใช้กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา จานวน 45–90 คน เป็นต้น
2) การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรในการคานวณ
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรในการคานวณนี้ โรงเรียนต้องทราบจานวน
ประชากรและต้องกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973) ดังนี้
n =

N

.

1 + Ne2

โดย

n
N
e

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากร
= ความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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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 (กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
3. แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ (QS2-การจัดการศึกษานอกระบบ)
4. ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (QS3-การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)
4.6 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานศึกษาและผู้ประเมิน ดาเนินการจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
โครงการ โดยการตรวจให้คะแนนและนาผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ มีการจัด
กระทาข้อมูล ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ มีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลจาก
แบบประเมินที่คณะประเมินได้ลงพื้นที่
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสถิติพื้นฐาน นามาแจกแจงความถี่และนาเสนอผลเป็นค่าร้อยละและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและแจกแจงความถี่
2) การวิเคราะห์ผลการประเมิน นาผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมายและจัดอันดับที่ความสาคัญ

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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บทที่ 5
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5.1 ประเด็นการประเมิน และ ตัวชี้วัด
การประเมินครั้งนี้ มีประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น จานวน 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดการศึกษาในระบบ
3. การจัดการศึกษานอกระบบ
4. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
5. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
6. ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

จานวน 5 ตัวชี้วัด
จานวน 7 ตัวชี้วัด
จานวน 3 ตัวชี้วัด
จานวน 3 ตัวชี้วัด
จานวน 3 ตัวชี้วัด
จานวน 1 ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความสาเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 1.4 ระดับความสาเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ
ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการของนักเรียน เพื่อจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียน ตามหลักการของ
หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายวิชาเพิ่มเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสาเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.5 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวชี้วัด 2.6 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากหน่วยงานต้นสังกัด
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ตัวชี้วัด 2.7 ระดับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ.(การประเมินรอบล่าสุด)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการฝึกอบรม (training Needs)
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.3 ระดับความสาเร็จในการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก
เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 5.1 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ
ตัวชี้วัด 5.2 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษา นอกระบบ
ตัวชี้วัด 5.3 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเด็นการประเมินที่ 6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 6.1 ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ตารางที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ประเด็นการประเมิน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ครูและบุคลากร นักเรียน/ เด็ก คณะกรรมการ
ผู้ปกครอง
ในสถานศึกษา
เยาวชนและ
สถานศึกษา
นักเรียน
ประชาชนฯ
ขั้นพื้นฐาน

ประเด็นที่ 1
ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



ประเด็นที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาในระบบ









ประเด็นที่ 3
ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ









ประเด็นที่ 4
ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

























ประเด็นที่ 5
ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 6
ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่



ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์และแหล่งข้อมูลในการประเมินโครงการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังตารางที่ 5.2

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ตารางที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นการประเมิน ตัว ชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูลและ แหล่งตรวจสอบข้อมูล ในการประเมินโครงการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

1. ด้านคณะกรรมการ ตัวชี้วัด 1.1
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับความสาเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรม
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
1) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นปัจจุบัน
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
จานวนครบตามองค์ประกอบกฎหมาย/
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
4) มีหลักฐานการสรรหาที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวชี้วัด 1.2
ระดับความสาเร็จในการให้ความรู้เรื่องบท
บาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2) มีการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1-2 รายการข้างต้น
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่มีการดาเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบรายการที่ 1- 4 ข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 2 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1 รายการข้างต้น
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการข้างต้น

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แหล่งตรวจสอบข้อมูล
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
สถานศึกษาและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บันทึกการประชุม
3. ภาพถ่าย
4. หลักฐานการสรรหาที่
เกี่ยวข้อง
5. อื่นๆ.......................(ระบุ)

1. หลักฐานแสดงการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. บันทึกการประชุมหรือรายงาน
การประชุมของสถานศึกษา
3. การรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการฯ แก่
หน่วยงานต้นสังกัด
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แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

3) มีการจัดทาคู่มือ (หรือเอกสารหรือ CD)
เรื่องบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ
เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) มีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ตัวชี้วัด 1.3
ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 1.4
ระดับความสาเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ
ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มีการสารวจความต้องการของคณะกรรม
การสถานศึกษาฯ เพื่อค้นหาประเด็นที่
คณะกรรมการฯ ต้องการพัฒนาความรู้
2) มีการจัดอบรมแก่คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

แหล่งตรวจสอบข้อมูล

4. ตัวอย่างคู่มือ หรือ เอกสาร
หรือ CDเรื่องบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการฯ
5. อื่นๆ.......................(ระบุ)
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 70 ถึง 79.99
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 69.99
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 59.99
 มีส่วนร่วม น้อยกว่าร้อยละ 50
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 2 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1 รายการข้างต้น
 ยังไม่มีการดาเนินการรายการใดๆ ข้างต้น

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม
3. แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาของโรงเรียน
4. แบบประเมินโครงการ
5. อื่นๆ..............(ระบุ)
1. คาสั่งอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการฯ
2. หลักฐานแสดงถึงการ
สอบถามความต้องการในการ
อบรมฯ
3. ภาพถ่าย
4. แบบประเมินโครงการ
5. อื่นๆ..............(ระบุ)
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แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด
3) มีการจัดศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) มีการแจกเอกสารความรูแ้ ก่คณะ
กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวชี้วัด 1.5
ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
1) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ครบถ้วน ทั้ง 4 แผน คือแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาของสถานศึกษาและมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการกาหนด อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
2) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 10 – 12 รายการข้างต้น
และมีร่องรอยหลักฐาน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 7 – 9 รายการข้างต้น
และมีร่องรอยหลักฐาน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 4 – 6 รายการข้างต้น
และมีร่องรอยหลักฐาน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 1 – 3 รายการข้างต้น
และมีร่องรอยหลักฐาน
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการ
ตามรายการข้างต้น

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

4
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0





แหล่งตรวจสอบข้อมูล

1. แผนพัฒนาการศึกษา
2. รายงานการประชุม
3. คาสั่ง
4. บันทึกข้อความ
5. ประกาศ
6. ข้อมูลสารสนเทศ/website
7. ภาพถ่าย
8. การสอบถาม/สัมภาษณ์
9. อื่นๆ..............(ระบุ)

25
แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์ (คะแนน)

3) มีการมอบหมายงานโดยการแต่งตั้งที่
ปรึกษาและหรืออนุกรรมการเพื่อ
ดาเนินงานตามระเบียบ
4) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา
ก่อนมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
5) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีข้อ
เสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้าน การศึกษาการ
บารุงรักษา จัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา
6) มีส่วนร่วมรับทราบ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับการจัดระบบและดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
7) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
แนะให้คาปรึกษาในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และ
ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในภายนอก
ชุมชน
8) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้
ข้อเสนอแนะ การให้คา ปรึกษาในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการออกระเบียบ
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

แหล่งตรวจสอบข้อมูล
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แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์ (คะแนน)

ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา และแนวทาง
ปฏิบัติในการดาเนินการด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา เช่น ส่งเสริมให้มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบ
สานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
9) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษา
10) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกากับ
และติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
ของสถานศึกษา
11) สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ
2 ครั้ง และให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงาน
ผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการ
ประชุม และมีหลักฐานแสดงความถูกต้อง
ของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

แหล่งตรวจสอบข้อมูล
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แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

แหล่งตรวจสอบข้อมูล

12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา
2. ด้านการจัดการ
ศึกษาในระบบ

ตัวชี้วัด 2.1
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จในการสารวจความ
 มีการประมวลผลการสารวจความต้องการ
ต้องการของนักเรียน เพื่อจัดทารายวิชา
ของผูเ้ รียนเพื่อจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
เพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ตามความต้องการของนักเรียนตามหลักการ  มีการสารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อ
ของหลักสูตรสถานศึกษา
จัดทารายวิชาเพิ่มเติม (และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจความต้องการ
ของผู้เรียน
 อยู่ระหว่างเริ่มวางแผนการสารวจความ
ต้องการของผู้เรียน
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ
ตัวชี้วัด 2.2
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จในการจัดทารายวิชา
 มีหลักสูตรสถานศึกษา
เพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เอกสารประกอบหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลาย
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
ตามความต้องการของนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่สนองความต้องการของผู้เรียน

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

4









3

1. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจ
ความต้องการของนักเรียน
2. ผลการสารวจความต้องการ
ของนักเรียน
3. อื่นๆ..............(ระบุ)

2
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1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารประกอบหลักสูตร
3. รายวิชาเพิ่มเติม
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. แบบสารวจความต้องการ
6. แบบสารวจความต้องการ
7. ผลสารวจความต้องการ
8. อื่นๆ..............(ระบุ)
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แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)
 มีหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่สนองความต้องการของผู้เรียน
 มีหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารประกอบหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เกิดจากความ
พร้อมของสถานศึกษาแต่ไม่มีการศึกษา
ความต้องการของผู้เรียน
 มีหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เกิดจากความ
พร้อมของสถานศึกษาแต่ไม่มีการศึกษา
ความต้องการของผู้เรียน
 ไม่พบหลักฐานการจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามที่
โรงเรียนได้ระบุในแผนที่เสนอต่อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอรับ
งบประมาณ

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

3

2

1

0

แหล่งตรวจสอบข้อมูล
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แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

ตัวชี้วัด 2.3
ระดับความสาเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียน
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
3) มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตาม
หลักสูตรฯ
4) มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรฯ
5) มีการวัดผลประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบทั้ง5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ รายการที1-4
่ ข้างต้น
 มีการดาเนินการ รายการที1-3
่ ข้างต้น
 มีการดาเนินการ รายการที1-2
่ ข้างต้น
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการข้างต้น

ตัวชี้วัด 2.4
ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมฯ
3) มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตาม
กิจกรรมฯ
4) มีเอกสารประเมินผลตามกิจกรรมฯ
5) มีการวัดผลประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบทั้ง5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ รายการที1-4
่ ข้างต้น
 มีการดาเนินการ รายการที1-3
่ ข้างต้น
 มีการดาเนินการ รายการที1-2
่ ข้างต้น
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการข้างต้น

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แหล่งตรวจสอบข้อมูล
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารประกอบการสอน
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.)
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล
5. อื่นๆ..................(ระบุ)

1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารประกอบการสอน
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.)
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล
5. อื่นๆ..................(ระบุ)
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.5
ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับดีเยี่ยม
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับดีมาก
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับดี
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับพอใช้
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับปรับปรุง

ตัวชี้วัด 2.6
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถาน  ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วย
ภาพรวมระดับดีเยี่ยม
งานต้นสังกัด
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับดีมาก
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับดี
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับพอใช้
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุป
ภาพรวมระดับปรับปรุง
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แหล่งตรวจสอบข้อมูล
1. รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจาปีการศึกษา
ล่าสุด
2. อื่นๆ..................(ระบุ)
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1. รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจาปีการศึกษา
ล่าสุด
2. อื่นๆ..................(ระบุ)
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.7
ระดับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่าน
เกณฑ์ของ สมศ. (การประเมินรอบล่าสุด)

3. ด้านการจัดการ
ศึกษานอกระบบ

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวม
ระดับดีเยี่ยม
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวม
ระดับดีมาก
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวม
ระดับดี
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวม
ระดับพอใช้
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวม
ระดับปรับปรุง
ตัวชี้วัด 3.1
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการ  มีผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรม (training Needs) ของเด็ก
ฝึกอบรม (training Needs)จากเด็ก
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
 อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจความต้องการ
จาเป็นในการฝึกอบรม (training Needs)
จากเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

4









แหล่งตรวจสอบข้อมูล
1. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.
2. อื่นๆ..................(ระบุ)
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1. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจ
ความต้องการฝึกอบรม
(training Needs)จากตัวแทน
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
2. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจ
ความต้องการของนักเรียน
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 3.2
ระดับความสาเร็จในการจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)
 อยู่ระหว่างวางแผนการสารวจความ
ต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม (training
Needs)จากเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น
 ใช้ผลการสารวจความต้องการจาเป็นใน
การฝึกอบรม (training Needs)จาก
นักเรียนในสถานศึกษา
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ
เกณฑ์การให้คะแนน
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ สนอง
ความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่
สนองความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00
ถึงร้อยละ 79.99
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่
สนองความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00
ถึงร้อยละ 64.99
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ สนอง
ความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้ น้อยกว่าร้อยละ 50.00

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

2

แหล่งตรวจสอบข้อมูล
3. อื่นๆ..................(ระบุ)
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1. แบบสารวจตามข้อ 3.1
2. แบบสรุปผลการสารวจตาม
ข้อ 3.1
3. หลักฐานที่แสดงถึงการนาผล
การศึกษาความต้องการของ
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น ไป
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ
4. หลักสูตรการฝึกอบรมที่
โรงเรียนจัดทาขึ้น
5. หลักฐานการจัดการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการฝึกอบรม
6. อื่นๆ..................(ระบุ)
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ตัวชี้วัด

 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมแต่
ไม่เป็นไปตามความต้องการของเด็ก
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.3
ระดับความสาเร็จในการจัดการฝึกอบรม
ตามความต้องการของ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
1) มีการบริหารจัดการหลักสูตร
(เช่น ตารางการจัดกิจกรรมการอบรม
การมอบวุฒิบัตร ฯลฯ)
2) มีวิทยากรประจาหลักสูตรการฝึกอบรม
3) มีงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนที่
ชัดเจน
4) มีสถานที่/ วัสดุ/ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ
5) มีการวัดผลประเมินผลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
6) ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้
เกิดทักษะ และ มีเจตคติที่ดีต่อเรื่อง
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบทั้ง 6 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1-3 รายการข้างต้น
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการตาม
รายการข้างต้น

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

แหล่งตรวจสอบข้อมูล
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1. หลักสูตรการอบรม
2. วุฒิบัตร
3. ภาพถ่าย
4. หลักฐานการจัดการฝึกอบรม
5. ผลงานหรือชิ้นงาน
6. อื่นๆ..................(ระบุ)
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4. ด้านการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัด

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

ตัวชี้วัด 4.1
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการ  มีผลการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ในท้องถิ่น
 อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจความ
ต้องการแหล่งเรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
 อยู่ระหว่างวางแผนการสารวจความ
ต้องการแหล่งเรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
 ใช้ผลการสารวจความต้องการแหล่ง
เรียนรูจ้ ากนักเรียนในสถานศึกษา
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ
ตัวชี้วัด 4.2
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จในการจัดหาและพัฒนา
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความ
แหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น
ท้องถิ่นได้ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00 ถึงร้อยละ 79.99
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00 ถึงร้อยละ 64.99
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แหล่งตรวจสอบข้อมูล
1. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจ
ความต้องการแหล่งเรียนรู้
จากตัวแทนของเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
2. ผลการสารวจความต้องการ
แหล่งเรียนรู้
3. อื่นๆ..................(ระบุ)
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1. หลักฐานที่แสดงถึงการจัดหา
แหล่งเรียนรู้
2. หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
3. ทาเนียบแหล่งเรียนรู้
4. ภาพถ่าย
5. อื่นๆ..................(ระบุ)
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 4.3
ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุน
การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
1) มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ (เช่น
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รายชื่อผู้ติดต่อ
ประสานงานของแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ)
2) มีรายละเอียดของความรู้และประสบการณ์
ที่เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นจะ
ได้รับจากแหล่งเรียนรู้
3) มีการส่งเสริมให้เข้าแหล่งเรียนรู้ (เช่น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใช้แหล่งเรียนรู้,
การติดต่อประสานเพื่อจัดส่งเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้)

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ น้อยกว่าร้อยละ 50.00
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้แต่ไม่เป็นไป
ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบ 5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 2 รายการข้างต้น
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

แหล่งตรวจสอบข้อมูล

1
0
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1. รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่
สถานศึกษาจัดทาขึ้นจากการ
สารวจและรวบรวมข้อมูล
2. บันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
3. อื่นๆ..................(ระบุ)
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ตัวชี้วัด

4) มีการติดตาม ดูแลให้กลุ่มเป้าหมายเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
5) มีการติดตามผลลัพธ์ว่ากลุ่มเป้าหมายเด็ก
เยาวชนและประชาชนได้นาความรู้ที่ได้รับ
จากแหล่งเรียนรู้ไปประกอบอาชีพ
5. ด้านความพึงพอใจ ตัวชี้วัด 5.1
ต่อการจัดการศึกษา ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การจัดการศึกษาในระบบ
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยระดับสถานศึกษาโดยให้มีบุคคล
ภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ดังกล่าว
2) มีการดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาในระบบ (การศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 5
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 4
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 3
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 2
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการที่ 1

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

4
3
2
1
0







แหล่งตรวจสอบข้อมูล

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการ ศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในระบบ (ทั้งระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สี่กลุ่ม โดยใช้
เครื่องมือจากคู่มือและไม่ต้อง
สร้างเครื่องมือใหม่
3. หลักฐานการประชุม รายงาน
การประชุม
4. หลักฐานการพิจารณาสั่งการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
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ตัวชี้วัด
(1) นักเรียน
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบด้านการสอน
(3) พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียน
(4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ
1) เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ และมี
การสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการนาผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในระบบ ไปสู่การพัฒนาปรับ
ปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) มีผลการปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5) มีการเสนอรายงานการประชุมและผล
การประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
ตัวชี้วัด 5.2
ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึง
พอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

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

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 5
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 4
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 – 3
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 2
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการที่ 1

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

4
3
2
1
0









1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประเมิน ผลความ
พึงพอใจต่อการจัดการ ศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และ
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์ (คะแนน)

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ระดับสถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอก
เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการ
2) มีการดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษานอกระบบ จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ
3) มีการจัดประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1)
เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษานอกระบบ และ
มีการสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการนา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษานอกระบบ ไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) มีผลการปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5) มีการเสนอรายงานการประชุมและผลต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

แหล่งตรวจสอบข้อมูล
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการ
ศึกษานอกระบบ จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือ
จากคู่มือและไม่ต้องสร้าง
เครื่องมือใหม่
3. หลักฐานการประชุม รายงาน
การประชุม
4. หลักฐานการพิจารณาสั่งการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือรายงานผลต่ออปท.
ต้นสังกัด
6. อื่นๆ..................(ระบุ)
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 5.3
ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึง
พอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยระดับสถาน
ศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ
2) มีการดาเนินการศึกษาความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ
3) มีการจัดประชุมคณะกรรมการตามข้อ1)
เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และมี
การสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการนาผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) มีผลการปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 5
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 4
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 3
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 2
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการที่ 1

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แหล่งตรวจสอบข้อมูล
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ผลความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการ
ศึกษานอกระบบ จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือ
จากคู่มือและไม่ต้องสร้าง
เครื่องมือใหม่
3. หนังสือรายงานผลต่ออปท.
ต้นสังกัด
4. หลักฐานการประชุม รายงาน
การประชุม
5. หลักฐานการพิจารณาสั่งการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
6. อื่นๆ..................(ระบุ)
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แหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

5) มีการเสนอรายงานการประชุมและผลต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
6. ด้านผลลัพธ์ของ ตัวชี้วัด 6.1
นโยบายการบริหารโดย ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งวิสาหกิจ
ใช้โรงเรียนเป็นฐานใน ชุมชน
การพัฒนาท้องถิ่น

บุคลากรทาง นักเรียน/เด็ก คณะกรรมการ ชุมชน/
การศึกษาใน เยาวชนและ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษา ประชาชนฯ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน

เกณฑ์ (คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง(มีผลงานที่
สามารถเลี้ยงตัวเองได้)
 มีวิสาหกิจชุมชน แต่ยังไม่เข้มแข็ง(ยังไม่มี
ผลประกอบการ หรือผลประกอบการยังไม่
มั่นคง)
 มีวิสาหกิจชุมชนที่กาลังจัดตั้งในระยะ
แรกเริ่ม
 มีการวางแผนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน(เช่น
กาลังหาสมาชิกและหรือระดมทุน/
ทรัพยากร เพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน)
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)

4
3
2
1
0









แหล่งตรวจสอบข้อมูล

1. หลักฐานการประชุม
รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการ
ประชุมเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชน ฯลฯ
2. หลักฐานที่แสดงถึงการหา
สมาชิก และหรือการระดม
ทุน/ทรัพยากรเพื่อจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน
3. หลักฐานการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน
4. หลักฐานผลประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชน
5. หนังสือรายงานผลต่อ อปท.
ต้นสังกัด
6. อื่นๆ..................(ระบุ)
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บทที่ 6
การรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
การเขียนรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ขั้นตอนสาคัญที่สถานศึกษาร่วมกับคณะผู้ประเมินจะต้องดาเนินการจัดทา ทั้งนี้เพื่อเป็นการนาเสนอ
ภาพรวมผลจากการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.1 ความสาคัญของรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
การรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในสถานศึกษาหลายลักษณะ ดังนี้
1. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลสารสนเทศ (Information) ต่อการพัฒนาจะมี
คุณค่า ในเชิงการบริหารงานหรือพัฒนางานได้เป็นอย่างดี
2. ใช้เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทาให้ทราบถึงกรอบแนวคิด แนวทาง วิธีการดาเนินการและผลจากการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ผลจากการประเมินก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
4. ผลจากการประเมินเป็นการยกระดับหรือพัฒนางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมี
เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกองฝ่าย
6.2 รูปแบบรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
การกาหนดรูปแบบรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นขึ้นอยู่กับวิธีการที่สถานศึกษากาหนด อาจมีหัวข้อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงนาเสนอส่วนประกอบสาคัญของ
แบบรายงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. แบบรายผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ส่วน
ของสถานศึกษาเป็นผู้จัดทารายงาน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ ที่ตั้ง ประวัติและข้อมูลสถานศึกษา

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ส่วนที่ 2 การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ
- การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ
- การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่วนที 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็นการประเมิน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดการศึกษาในระบบ
- การจัดการศึกษานอกระบบ
- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
- ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2. แบบรายผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คณะกรรมการเป็นผู้รายงาน)
ส่วนที่ 1 การรายงานตามบริบทของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
- ชื่อ ที่ตั้ง ประวัติและข้อมูลสถานศึกษา
- วัตถุประสงค์การประเมิน
- เป้าหมายการประเมิน
- วิธีการหรือขั้นตอนการประเมิน
- ระยะเวลาดาเนินการ
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ภาพรวม (สรุปภาพรวมทั้งภาคฯ) ใน 6 ด้านตามประเด็นการประเมิน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดการศึกษาในระบบ
- การจัดการศึกษานอกระบบ
- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
- ผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินของคณะกรรมการ - ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนิเทศและติดตามผลเพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานระดับภาคให้ต้นสังกัดและกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อนาไปใช้เป็นสารสนเทศสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แบบสรุปรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับสถานศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ชื่อและที่ตั้ง
(ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล์และอื่นๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
1.2 ประวัติและความเป็นมา
(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจจัดการศึกษา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและความโดดเด่นอื่น ๆที่มี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
1.3 บุคลากรและอาคารสถานที่
(จานวนผู้บริหาร ครู บุคลาก รทางการศึกษา จานวนนักเรียนแยกตามรายชั้นเรียน จานวน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะและจานวนอาคารสถานที่ อาคารประกอบและอื่นๆ)
ตารางที่ 1 : แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ฝ่ายบริหาร
ครูปฏิบัติการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนักงานจ้าง
ครูอัตราจ้าง
นักการภารโรง
อื่น ๆ .................................
รวม

ชาย

จานวน (คน)
หญิง

รวม

รวมทั้งสิ้น

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ตารางที่ 2 : แสดงจานวนห้องเรียน /นักเรียน
ระดับชั้น

จานวนห้องเรียน

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง

รวม

หมายเหตุ

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 อัตราเฉลี่ยของจานวนนักเรียนต่อห้องเรียน ................ คน
ตารางที่ 3 : แสดงจานวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ที่
รายการ
1 อาคารเรียน
2 อาคารประกอบ
3 สนามกีฬา

จานวน

ตารางที่ 4 :แสดงจานวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ที่
รายการ
จานวนเงิน
1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2 เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ อปท. เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา
3 เงินที่ อปท. ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
รวม

หมายเหตุ

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ตารางที่ 5 : แสดงจานวนชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตาบล/ อาเภอ ในสังกัด อปท.
ที่
ชื่อชุมชน
1 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตาบล/ อาเภอ..........................................
2 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตาบล/ อาเภอ..........................................
3 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตาบล/ อาเภอ..........................................
4 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตาบล/ อาเภอ..........................................
5 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตาบล/ อาเภอ..........................................
6 ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตาบล/ อาเภอ..........................................

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2 การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การดาเนินงานเกี่ยวกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามแผนที่เสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (อาจนาเสนอนรูปตาราง)
2.1.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1
1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม..........................................................
3) เป้าหมาย...................................................................................................
4) วิธีการดาเนินการ......................................................................................
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................
6) หน่วยงานที่ดาเนินการ..............................................................................
7) จานวนเงินที่ใช้...........................................................................................
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง................................................................................
2.1.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2
2.1.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3
...
2.2 การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ
2.2.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1
1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม..........................................................
3) เป้าหมาย...................................................................................................
4) วิธีการดาเนินการ......................................................................................
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................
6) หน่วยงานที่ดาเนินการ..............................................................................
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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7) จานวนเงินที่ใช้...........................................................................................
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง................................................................................
2.2.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2
2.2.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3
...
2.3 การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ
2.3.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1
1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม..........................................................
3) เป้าหมาย...................................................................................................
4) วิธีการดาเนินการ......................................................................................
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................
6) หน่วยงานที่ดาเนินการ..............................................................................
7) จานวนเงินที่ใช้...........................................................................................
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง................................................................................
2.3.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2
2.3.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3
...
2.4 การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1
1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม..........................................................
3) เป้าหมาย...................................................................................................
4) วิธีการดาเนินการ......................................................................................
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................
6) หน่วยงานที่ดาเนินการ..............................................................................
7) จานวนเงินที่ใช้...........................................................................................
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง................................................................................
2.4.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2
2.4.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3
...
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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2.5 การดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
2.5.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ 1
1) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ........................................................................
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม..........................................................
3) เป้าหมาย...................................................................................................
4) วิธีการดาเนินการ......................................................................................
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................
6) หน่วยงานที่ดาเนินการ..............................................................................
7) จานวนเงินที่ใช้...........................................................................................
8) เอกสารหลักฐานอ้างอิง................................................................................
2.5.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ 2
2.5.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ 3
...
2.6 การดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (โรงเรียนมีการดาเนินการเช่นไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด)
...
ส่วนที 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(มุมมองของสถานศึกษามองตนเอง)
3.1 ผลการการดาเนินงานเกี่ยวกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 ผลการการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ
3.3 ผลการการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ
3.4 ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.5 ผลการการดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.6 ผลการการดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที 4 ผลการปฏิบัติกิจกรรมด้าน SBMLD ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ส่วนที 5 ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง (เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป
.................................................................................
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แบบรายผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(คณะกรรมการประเมินฯ ระดับภาค เป็นผู้รายงาน)
ส่วนที่ 1 การรายงานตามบริบทของสถานศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ชื่อและที่ตั้ง
(ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์และอื่นๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ประวัติและความเป็นมา
(ระบุประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ภารกิจจัดการศึกษา ลักษณะที่
โดดเด่น ความเป็นอัตลักษณ์และอื่นๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 บุคลากรและอาคารสถานที่
(จานวนผู้บริหาร จานวนบุคลากร ตาแหน่ง วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จานวนนักเรียนแยกตามราย
ชั้นเรียน จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ลักษณะและจานวน
อาคารสถานที่ อาคารประกอบและอื่นๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2.1 วัตถุประสงค์การประเมิน/ เป้าหมายการประเมิน
(การบอกสิ่งที่ต้องการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น อาจใช้วัตถุประสงค์จากคู่มือประเมินแผนฯ โดยเขียนเป็นรายข้อ)
1.………………………………………………………………………………………………
2….……………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
2.2 วิธีการหรือขั้นตอนการประเมิน
(ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการประเมินของคณะกรรมการที่ออกประเมินตามสภาพจริง โดยเขียนอธิบาย
ขั้นตอนเป็นรายข้อ)
1.………………………………………………………………………………………………
2….……………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
2.3 ระยะเวลาดาเนินการ ...........................................................................................................
(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
คะแนน
ประเด็นการประเมิน

จานวนตัวชี้วัด

เต็ม

ที่ได้

เฉลี่ย*

ระดับคุณภาพ**

1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5
20
2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ
7
28
3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
3
12
4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3
12
5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
3
12
6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้
1
4
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
รวม
22
88
หมายเหตุ * คะแนนเฉลี่ยคานวณจาก (สัดส่วนของคะแนนที่ได้ต่อจานวนตัวชี้วัด) ** การแปลความหมายระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

0.00 – 1.00
ปรับปรุง

1.01 – 2.00
พอใช้

2.01 – 3.00
ดี

3.01 – 4.00
ดีมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงนาม)
กรรมการ
(ลงนาม)
กรรมการ
(......................................................)
(......................................................)
ตาแหน่ง ..................................................
ตาแหน่ง ..................................................
(ลงนาม)
กรรมการ
(ลงนาม)
กรรมการ
(......................................................)
(......................................................)
ตาแหน่ง ..................................................
ตาแหน่ง ..................................................
(ลงนาม)
ประธานกรรมการ
(......................................................)
ตาแหน่ง ..................................................

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินของคณะกรรมการ
3.1 ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย
เขียนเป็นรายข้อ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล
(ระบุประเด็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล โดยเขียนเป็นรายข้อ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

(คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558)
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แบบประเมิน

นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจาปีการศึกษา 2557
1.
2.
3.

ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………………..................................................
ชื่อ อปท. ............................................................................. จังหวัด..............................................
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงานของสถานศึกษา.................................................................................
E-MAIL ของผู้ประสานงาน....................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงาน.............................
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
4. สังกัด (1) อบจ. (2) เทศบาลนคร (3) เทศบาลเมือง (4) เทศบาลตาบล
(5) อบต.
5. ภาค
(1) เหนือ (2) กลาง
(3) ตะวันออก (4) ตะวันออกเฉียงเหนือ (5) ใต้
6. ระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
(1) ก่อนประถมศึกษา(อนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัย) (2) ประถมศึกษา (3) มัธยมศึกษาตอนต้น
(4) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา (4) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
(5) อาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษา(อนุปริญญา/ปวส.)
7. ปีงบประมาณที่ได้ เข้าร่วมโครงการ SBMLD และจานวนงบประมาณที่ได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
(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 (ระบุ) (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน
(5) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2556 เป็นเงิน.....................บาท (ระบุ) (1) ถูกประเมินแล้ว (2) ยังไม่ถูกประเมิน
(6) ได้รับงบประมาณ SBMLD พ.ศ. 2557 เป็นเงิน.....................บาท
(7) ไม่เคยได้รับงบประมาณ SBMLD
คะแนน
ประเด็นการประเมิน
จานวนตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ**
เต็ม
ที่ได้ เฉลี่ย*
1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5
20
2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ
7
28
3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
3
12
4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3
12
5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
3
12
6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้
1
4
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
รวม
22
88
หมายเหตุ * คะแนนเฉลี่ยคานวณจาก (สัดส่วนของคะแนนที่ได้ต่อจานวนตัวชี้วัด) ** การแปลความหมายระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

0.00 – 1.00
ปรับปรุง

1.01 – 2.00
พอใช้

2.01 – 3.00
ดี

3.01 – 4.00
ดีมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน
......................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ......................................................... (ผู้รับการประเมิน)
(.......................................................)
ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา ......................................... .........../............/...........
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ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความสาเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 1.4 ระดับความสาเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ
ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการของนักเรียน เพื่อจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียน ตามหลักการของ
หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายวิชาเพิ่มเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสาเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน
ตัวชี้วัด 2.5 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวชี้วัด 2.6 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
หน่วยงานต้นสังกัด
ตัวชี้วัด 2.7 ระดับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ. (การประเมินรอบล่าสุด)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการฝึกอบรม (training Needs) ของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของ เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น

54
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
ประเด็นการประเมินที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 5.1 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ
ตัวชี้วัด 5.2 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ
ตัวชี้วัด 5.3 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
ท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเด็นการประเมินที่ 6 ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 6.1 ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
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1. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1.1 ระดับความสาเร็จในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน

คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนที่ได้ _____ คะแนน
คะแนน

1) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นปัจจุบัน
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนครบ
ตามองค์ประกอบกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
4) มีหลักฐานการสรรหาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1-2 รายการข้างต้น
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่มีการดาเนินการ

4
3
2
1
0

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. บันทึกการประชุม
3. ภาพถ่าย
4. หลักฐานการสรรหาที่เกี่ยวข้อง
5. อื่นๆ.......................(ระบุ)

1.2 ระดับความสาเร็จในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่
แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2) มีการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) มีการจัดทาคู่มือ (หรือเอกสารหรือ CD) เรื่องบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการฯเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) มีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบรายการที่ 1- 4 ข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 2 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1 รายการข้างต้น
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการข้างต้น

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักฐานแสดงการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. บันทึกการประชุมหรือรายงานการ
ประชุมของสถานศึกษา
3. การรายงานผลการประชุมคณะ
กรรมการฯ แก่หน่วยงานต้นสังกัด
4. ตัวอย่างคู่มือ หรือ เอกสารหรือ CD
เรื่องบทบาทหน้าที่คณะกรรมการฯ
5. อื่นๆ.......................(ระบุ)
4
3
2
1
0
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1. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษาของโรงเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 70 ถึง 79.99
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 69.99
 มีส่วนร่วม ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 59.99
 มีส่วนร่วม น้อยกว่าร้อยละ 50

คะแนน

4
3
2
1
0

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม
3. แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ของโรงเรียน
4. แบบประเมินโครงการ
5. อื่นๆ..............(ระบุ)

1.4 ระดับความสาเร็จในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และทักษะตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มีการสารวจความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
เพื่อค้นหาประเด็นที่คณะกรรมการฯ ต้องการพัฒนาความรู้
2) มีการจัดอบรมแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) มีการจัดศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) มีการแจกเอกสารความรูแ้ ก่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 2 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1 รายการข้างต้น
 ยังไม่มีการดาเนินการรายการใดๆ ข้างต้น

4
3
2
1
0

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. คาสั่งอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการฯ
2. หลักฐานแสดงถึงการสอบถาม
ความต้องการในการอบรมฯ
3. ภาพถ่าย
4. แบบประเมินโครงการ
5. อื่นๆ..............(ระบุ)

1.5 ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาครบถ้วน ทั้ง 4 แผน คือแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกาหนด อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
2) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและท้องถิ่น

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. แผนพัฒนาการศึกษา
2. รายงานการประชุม
3. คาสั่ง
4. บันทึกข้อความ
5. ประกาศ
6. ข้อมูลสารสนเทศ/website
7. ภาพถ่าย
8. การสอบถาม/สัมภาษณ์
9. อื่นๆ..............(ระบุ)
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1. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
3) มีการมอบหมายงานโดยการแต่งตั้งที่ปรึกษา และหรือ
อนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบ
4) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีของสถานศึกษาก่อนมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
5) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้าน การศึกษาการ
บารุงรักษา จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
6) มีส่วนร่วมรับทราบ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ให้คาปรึกษา
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และ
ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในภายนอกชุมชน
8) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ การให้คา
ปรึกษาในการดาเนินการที่เกี่ยวกับการออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหา
รายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา และแนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น ส่งเสริมให้มีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบ
สานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
9) มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานของสถานศึกษา
10) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกากับและติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนงานของสถานศึกษา
11) สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และให้ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม และมีหลักฐานแสดง
ความถูกต้องของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 10– 12 รายการข้างต้นและมีร่องรอยหลักฐาน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 7 – 9 รายการข้างต้นและมีร่องรอยหลักฐาน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 4 – 6 รายการข้างต้นและมีร่องรอยหลักฐาน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 1 – 3 รายการข้างต้นและมีร่องรอยหลักฐาน
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการตามรายการข้างต้น

คะแนน

4
3
2
1
0

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน
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2. ด้านการจัดการศึกษาในระบบ

เกณฑ์การประเมิน
2.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการของนักเรียน
เพื่อจัดทารายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียนตามหลักการ
ของหลักสูตรสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการประมวลผลการสารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อ
จัดทารายวิชาเพิ่มเติม (และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 มีการสารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อจัดทารายวิชา
เพิ่มเติม (และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจความต้องการของผู้เรียน
 อยู่ระหว่างเริ่มวางแผนการสารวจความต้องการของผู้เรียน
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ

คะแนนเต็ม 28 คะแนน
คะแนนที่ได้ _____ คะแนน
คะแนน

4
3
2
1
0

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจความ
ต้องการของนักเรียน
2. ผลการสารวจความต้องการของ
นักเรียน
3. อื่นๆ..............(ระบุ)

2.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
ที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่สนองความต้องการของผู้เรียน
 มีหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สนองความต้องการของผู้เรียน
 มีหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่เกิดจากความพร้อมของสถานศึกษาแต่ไม่มีการศึกษา
ความต้องการของผู้เรียน
 มีหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เกิดจากความพร้อมของ
สถานศึกษาแต่ไม่มีการศึกษาความต้องการของผู้เรียน
 ไม่พบหลักฐานการจัดทารายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามที่โรงเรียนได้ระบุในแผน
ที่เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอรับ
งบประมาณ

4
3
2

1
0

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารประกอบหลักสูตร
3. รายวิชาเพิ่มเติม
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. แบบสารวจความต้องการ
6. แบบสารวจความต้องการ
7. ผลสารวจความต้องการ
8. อื่นๆ..............(ระบุ)
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2. ด้านการจัดการศึกษาในระบบ (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
2.3 ระดับความสาเร็จในการจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ตามความต้องการของนักเรียน
1)
2)
3)
4)
5)

คะแนน

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
มีแผนการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตามหลักสูตรฯ
มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรฯ
มีการวัดผลประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบทั้ง5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการรายการที1-4
่ ข้างต้น
 มีการดาเนินการรายการที1-3
่ ข้างต้น
 มีการดาเนินการรายการที่1-2 ข้างต้น
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการข้างต้น

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารประกอบการสอน
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.)
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล
5. อื่นๆ..................(ระบุ)
4
3
2
1
0

2.4 ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามความต้องการของนักเรียน
1)
2)
3)
4)
5)

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีกิจกรรมพัฒนาผัเรียนสู่ความเป็นเลิศ
มีแผนการจัดการเรียนรูต้ ามกิจกรรมฯ
มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนตามกิจกรรมฯ
มีเอกสารประเมินผลตามกิจกรรมฯ
มีการวัดผลประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบทั้ง5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการรายการที1-4
่ ข้างต้น
 มีการดาเนินการรายการที่1-3 ข้างต้น
 มีการดาเนินการรายการที1-2
่ ข้างต้น
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการข้างต้น

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารประกอบการสอน
3. รายงานผลการศึกษา (ปพ.)
4. ร่องรอยการวัดผลประเมินผล
5. อื่นๆ..................(ระบุ)
4
3
2
1
0

2.5 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา(การศึกษาปฐมวัย) จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับดีเยี่ยม
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับดีมาก
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับดี
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับพอใช้
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับปรับปรุง

4
3
2
1
0

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีการศึกษาล่าสุด
2. อื่นๆ..................(ระบุ)
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2. ด้านการจัดการศึกษาในระบบ (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
2.6 ระดับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานต้นสังกัด
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับดีเยี่ยม
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับดีมาก
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับดี
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับพอใช้
 ผ่านและมีผลการประเมินคุณภาพสรุปภาพรวมระดับปรับปรุง

คะแนน

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

4
3
2
1
0

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีการศึกษาล่าสุด
2. อื่นๆ..................(ระบุ)

4

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.
2. อื่นๆ..................(ระบุ)

2.7 ระดับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ.
(การประเมินรอบล่าสุด)
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวมระดับดีเยี่ยม
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวมระดับดีมาก
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวมระดับดี
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวมระดับพอใช้
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
และ มีผลการประเมินสรุปภาพรวมระดับปรับปรุง

3
2
1
0
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3. ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
เกณฑ์การประเมิน
3.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการฝึกอบรม
(training Needs) ของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
(training Needs)จากเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น
 อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรม (training Needs)จากเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
 อยู่ระหว่างวางแผนการสารวจความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรม (training Needs)จากเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
 ใช้ผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
(training Needs)จากนักเรียนในสถานศึกษา
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ

คะแนนเต็ม 12 คะแนน
คะแนนที่ได้ _____ คะแนน
คะแนน

4
3
2

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจความ
ต้องการฝึกอบรม (training Needs)
จากตัวแทนของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
2. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจความ
ต้องการของนักเรียน
3. อื่นๆ..................(ระบุ)

1
0

3.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
ตอบสนองตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่ นองความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 80.00
ขึ้นไป
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่ นองความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00
ถึงร้อยละ 79.99
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่ นองความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00
ถึงร้อยละ 64.99
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่ นองความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ น้อยกว่าร้อย
ละ 50.00
 สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

4
3
2
1
0

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. แบบสารวจตามข้อ 3.1
2. แบบสรุปผลการสารวจตามข้อ 3.1
3. หลักฐานที่แสดงถึงการนาผล
การศึกษาความต้องการของของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ไปดาเนินการจัดทาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ
4. หลักสูตรการฝึกอบรมที่โรงเรียน
จัดทาขึ้น
5. หลักฐานการจัดการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม
6. อื่นๆ..................(ระบุ)
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3. ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
3.3 ระดับความสาเร็จในการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการ
ของ เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

คะแนน

1) มีการบริหารจัดการหลักสูตร (เช่น ตารางการจัดกิจกรรม
การอบรม การมอบวุฒิบัตร ฯลฯ)
2) มีวิทยากรประจาหลักสูตรการฝึกอบรม
3) มีงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนที่ชัดเจน
4) มีสถานที่/ วัสดุ/ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ
5) มีการวัดผลประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6) ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ เกิดทักษะ และมีเจตคติ
ที่ดีต่อเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรม
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบทั้ง6 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 1-3 รายการข้างต้น
 ไม่มีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการตามรายการข้างต้น

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักสูตรการอบรม
2. วุฒิบัตร
3. ภาพถ่าย
4. หลักฐานการจัดการฝึกอบรม
5. ผลงานหรือชิ้นงาน
6. อื่นๆ..................(ระบุ)

4
3
2
1
0
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4. ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
เกณฑ์การประเมิน
4.1 ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีผลการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
 อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
 อยู่ระหว่างวางแผนการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
 ใช้ผลการสารวจความต้องการแหล่งเรียนรูจ้ ากนักเรียน
ในสถานศึกษา
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ

คะแนนเต็ม 12 คะแนน
คะแนนที่ได้ _____ คะแนน
คะแนน

4
3
2
1

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักฐานที่แสดงถึงการสารวจความ
ต้องการแหล่งเรียนรูจ้ ากตัวแทนของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น
2. ผลการสารวจความต้องการแหล่ง
เรียนรู้
3. อื่นๆ..................(ระบุ)

0

4.2 ระดับความสาเร็จในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
ความต้องการของเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 65.00 ถึงร้อย
ละ 79.99
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 50.00 ถึงร้อย
ละ 64.99
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ น้อยกว่าร้อยละ 50.00
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้แต่ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

4
3
2
1
0

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักฐานที่แสดงถึงการจัดหา
แหล่งเรียนรู้
2. หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
3. ทาเนียบแหล่งเรียนรู้
4. ภาพถ่าย
5. อื่นๆ..................(ระบุ)
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4. ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
4.3 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

คะแนน

1) มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ (เช่น รายชื่อแหล่งเรียนรู้
รายชื่อผู้ติดต่อประสานงานของแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ)
2) มีรายละเอียดของความรู้และประสบการณ์ทเี่ ด็กเยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากแหล่งเรียนรู้
3) มีการส่งเสริมให้เข้าแหล่งเรียนรู้ (เช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าใช้แหล่งเรียนรู้,
การติดต่อประสานเพื่อจัดส่งเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ารับความรู้ในแหล่งเรียนรู้)
4) มีการติดตาม ดูแลให้กลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับความรู้จากแหล่งเรียนรู้
5) มีการติดตามผลลัพธ์ ว่ากลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นได้นาความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ไป
ประกอบอาชีพ
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการครบ 5 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 4 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 3 รายการข้างต้น
 มีการดาเนินการ 2 รายการข้างต้น
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษา
จัดทาขึ้นจากการสารวจและรวบรวม
ข้อมูล
2. บันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
3. อื่นๆ..................(ระบุ)

4
3
2
1
0
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5. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
5.1 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาในระบบ

คะแนนเต็ม 12 คะแนน
คะแนนที่ได้ _____ คะแนน
คะแนน

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ระดับสถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว
2) มีการดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ในระบบ (การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) นักเรียน
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบด้านการสอน
(3) พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียน
(4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ 1) เพื่อพิจารณาผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ และ
มีการสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ ไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) มีผลการปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
5) มีการเสนอรายงานการประชุมและผลการประเมินความพึง
พอใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 5
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 4
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 3
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 2
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการที่ 1

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการ ศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระบบ
(ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4
กลุ่ม โดยใช้เครื่องมือจากคู่มือและไม่
ต้องสร้างเครื่องมือใหม่
3.หลักฐานการประชุม รายงานการ
ประชุม
4. หลักฐานการพิจารณาสั่งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
5.หนังสือรายงานผลต่อ อปท. ต้นสังกัด
6. อื่นๆ..................(ระบุ)

4
3
2
1
0
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5. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
5.2 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษา
นอกระบบ

คะแนน

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ระดับสถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม เป็น
คณะกรรมการ
2) มีการดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
นอกระบบ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ
3) มีการจัดประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1) เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอกระบบ และ มี
การสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอกระบบ ไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) มีผลการปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5) มีการเสนอรายงานการประชุมและผลการประเมินต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 5
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 4
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 3
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 2
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการที่ 1

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประเมิน ผลความพึง
พอใจต่อการจัดการ ศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอก
ระบบ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้
เครื่องมือจากคู่มือและไม่ต้องสร้าง
เครื่องมือใหม่
3.หลักฐานการประชุม รายงานการ
ประชุม
4.หลักฐานการพิจารณาสั่งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
5.หนังสือรายงานผลต่ออปท. ต้นสังกัด
6. อื่นๆ..................(ระบุ)

4
3
2
1
0

5.3 ระดับความสาเร็จในการประเมินความพึงพอใจของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษา
ตามอัธยาศัย
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยระดับ
สถานศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
2) มีการดาเนินการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ
3) มีการจัดประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1) เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และ
มีการสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอก
ระบบ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้
เครื่องมือจากคู่มือและไม่ต้องสร้าง
เครื่องมือใหม่
3.หนังสือรายงานผลต่ออปท. ต้นสังกัด
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5. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
4) มีผลการปรับปรุงเพื่อนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5) มีการเสนอรายงานการประชุมและผลการประเมินต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 5
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 4
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 3
 มีการดาเนินการตามรายการที่ 1 - 2
 ไม่มีการดาเนินการตามรายการที่ 1

คะแนน

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน
4.หลักฐานการประชุม รายงานการ
ประชุม
5.หลักฐานการพิจารณาสั่งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
6. อื่นๆ..................(ระบุ)

4
3
2
1
0

6. ด้านผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน คะแนนเต็ม 4 คะแนน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนที่ได้ _____ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
6.1 ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง(มีผลงานที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้)
 มีวิสาหกิจชุมชน แต่ยังไม่เข้มแข็ง(ยังไม่มีผลประกอบการ
หรือผลประกอบการยังไม่มั่นคง)
 มีวิสาหกิจชุมชนที่กาลังจัดตั้งในระยะแรกเริ่ม
 มีการวางแผนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน(เช่น กาลังหาสมาชิก
และหรือระดมทุน/ทรัพยากร เพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน)
 ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ

คะแนน

4
3
2
1
0

คะแนนที่ได้

หลักฐานประกอบการประเมิน
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. หลักฐานการประชุม รายงานการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการ
ประชุมเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
2. หลักฐานที่แสดงถึงการหาสมาชิก
และหรือการระดมทุน/ทรัพยากรเพื่อ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
3.หลักฐานการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
4.หลักฐานผลประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชน
5.หนังสือรายงานผลต่ออปท. ต้นสังกัด
6. อื่นๆ..................(ระบุ)
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QS1.1- 1.4 การจัดการศึกษาในระบบ

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา 2558
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ
ตาม นโยบาย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและคาตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตัวของท่าน โรงเรียนจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็น
ความลับและนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามแบ่งคาถามตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียน
กลุ่มครู กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่ม พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน แบ่งเนื้อหาแต่ละชุด
เป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตาม นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์
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QS1.1-ในระบบ (นักเรียน)

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นประจาปีการศึกษา 2558
(สาหรับนักเรียน)
คาชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน
ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
นักเรียนกาลังศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อที่

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

1.

นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมและ/หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามความถนัดและความสนใจ
2. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน
3. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
4. สื่อการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน
8. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน
9. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตจากการได้เรียนรู้
10. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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QS1.2-ในระบบ (ครู)

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นประจาปีการศึกษา ... (สาหรับครู)
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ
ชาย หญิง
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โปรดระบุ) .......................................................................
3. ประสบการด้านการสอน (โปรดระบุ) ............................................ปี สอนระดับชั้น.............................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน
ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.
2.

การมีส่วนร่วมต่อการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านงบประมาณการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
3. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
4. โรงเรียนมีบุคลากรด้านการสอนอย่างเพียงพอ
5. โรงเรียนจัดให้ท่านสอนตามความถนัดและความสามารถ
6. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการสอนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามความต้องการของผู้เรียน
8. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน
9. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
10. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม
ที่ดี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
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QS1.3-ในระบบ (ผู้ปกครอง ชุมชน)

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นประจาปีการศึกษา 2558
(สาหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน)
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ (โปรดระบุ) ........................ ปี มีบุตรหลานกาลังศึกษาในระดับชั้น .........................
3. ท่านอาศัยในชุมชน (โปรดระบุชื่อชุมชน) .........................................................................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน
ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.
2.
3.
4.
5.

การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมีบุคลากรด้านการสอนอย่างเพียงพอ
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน
6. โรงเรียนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
7. โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน
8. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน
9. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต
10. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
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QS1.4-ในระบบ (กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นประจาปีการศึกษา 2558
(สาหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
คาชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาใน
ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.
2.

การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจด้านงบประมาณการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
และโครงการต่างๆของโรงเรียน
4. การจัดอบรมให้ความรู้ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. บุคลากรด้านบริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
สถานศึกษา
6. บุคลากรด้านการสอนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน
8. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยและเหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น
9. โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การดารงชีวิต
10. โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
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QS2-การจัดการศึกษานอกระบบ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา 2558
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอก
ระบบ ตาม นโยบาย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและคาตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตัวของท่าน โรงเรียนจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็น
ความลับและนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามแบ่งคาถามตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือกลุ่มเด็ก
เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ และ กลุ่มชุมชนและประชาชน แบ่งเนื้อหาแต่ละชุดเป็น
3
ตอน คือ
ตอนที่ 1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ ตาม นโยบาย การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา 2558
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. สถานภาพของเด็ก เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ
เพศ
ชายหญิงอายุ (โปรดระบุ) ......... ปี ชุมชนที่อาศัยอยู่ (โปรดระบุ) ............................
ชื่อหลักสูตรที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ) .....................................................................................................
ชื่อครูผู้สอน (โปรดระบุ) .....................................................................................................................
ช่วงเวลาที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ วันที่ เดือน ปี) ..................................................................................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษานอก
ระบบแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.

หลักสูตรอบรมมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน
2. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม
3. วิทยากรมีความรู้ตรงตามเรื่องที่อบรม
4. สื่อที่ใช้ในการอบรมมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง
5. การอบรมมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย
6. การอบรมมีการฝึกปฏิบัติจริง
7. การอบรมมีการดาเนินการวัดผลประเมินผล
8. การอบรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้จากเรื่องที่อบรม
9. การอบรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจากเรื่องที่อบรม
10. การอบรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
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QS3-การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา 2558
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตาม นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและคาตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตัวของท่าน โรงเรียนจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็น
ความลับและนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามแบ่งคาถามตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือกลุ่มเด็ก
เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย และ กลุ่มชุมชนและประชาชน แบ่งเนื้อหาแต่ละชุดเป็น 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม นโยบาย การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา 2558
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. สถานภาพของเด็ก เยาวชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัย
เพศ
ชายหญิงอายุ (โปรดระบุ) ......... ปี ชุมชนที่อาศัยอยู่ (โปรดระบุ) ............................
ชื่อหลักสูตรที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ) .....................................................................................................
ชื่อครูผู้สอน (โปรดระบุ) .....................................................................................................................
ช่วงเวลาที่เข้าศึกษา (โปรดระบุ วันที่ เดือน ปี) ..................................................................................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจงโปรดพิจารณาวิธีการ กระบวนการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.
2.

แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน
3. ความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้
4. แหล่งเรียนรู้มีความพร้อมในการใช้งาน
5. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
6. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน
7. การจัดระบบและหมวดหมู่แหล่งเรียนรู้
8. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้
9. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
10. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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รายชื่อคณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวัลลภ พริ้งพงษ์
นายสมดี คชายั่งยืน
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
นายศิริชัย มานะชัย
นางยิษฐา แว่วศรี
ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาท้องถิ่น

รายชื่อคณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสมรักษ์ กิ่งรุ้งเพ็ชร์
นายสราวุธ ทองปัน
ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก
นางสาวชนัญภัค ติยารัตนกูล
นายสุรชัย ขามาลัย
นายมนสวรรค์ สืบศรี
นางสาวฐิติมา ช่างไม้
นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์

ผู้อานวยการส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน้ากลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น
หัวหน้ากลุ่มสถิติข้อมูลสารสนเทศและการถ่ายโอนทางการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
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