
 

 



 

 



 

 

 คู่มือ 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 



 

 

ค าน า 
พิมพ์ครั้งที่ 4 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 
 ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความหลากหลายของบริบทและปัจจัยการท างาน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และในส่วนของสถานศึกษา มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาที่แตกต่างกัน ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในสถานศึกษา      
เขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น การพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่สถานศึกษา และผู้เรียนได้น าไป
ปฏิบัติสู่ความส าเร็จ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้จัดท าคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนตามตัวชี้ วัดภาพความส าเร็จระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ไปสู่คุณภาพผู้ เรียนและประสิทธิภาพ      
สถานศึกษาตามมาตรฐาน และความเป็นเลิศ โดยได้น าไปทดลองใช้ ตั้งแต่สิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  
จนถึงปีการศึกษา 2556 และน าข้อมูลที่ได้จากการน าคู่มือและแบบประเมินการบริหารงานของสถานศึกษาไปใช้    
มาปรับปรุงและพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ /หน่วย และศึกษานิเทศก์  
 ขอขอบคุณคณะท างาน ท่านผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนา ท าให้เอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
       (นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
            เมษายน 2557 
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ค าแนะน าการใช้คู่มือ 
  

เอกสำรคู่มือกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง เล่มนี้ มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ กรอบกำรประเมิน
เครื่องมือประเมินและเกณฑ์กำรประเมินส ำหรับคณะกรรมกำร ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง แต่งตั้งให้ประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำในสังกัด ซึ่งคณะกรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งหรือผู้ที่จะท ำหน้ำที่ประเมินควรด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์ประกอบกำรประเมินตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ พร้อมทั้งเกณฑ์กำร
ประเมินให้เข้ำใจก่อน 
 2. ศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจ แบบประเมินและเกณฑ์กำรประเมิน 
 3. ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำตำมแบบประเมินที่ก ำหนด 
 4. ควรมีกำรสะท้อนผลกำรประเมินและไห้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน  
เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
 



 

 

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 กล่ำวถึง กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และในกำรจัดกำรศึกษำนั้น มำตรำ 39 ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำร
และกำรจัดกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2550 ก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำร กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ไปยังคณะกรรมกำรและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2553 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับ
มัธยมศึกษำ ก ำกับดูแลโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 42 เขต ในระดับประถมศึกษำ รวมถึง
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ก ำกับดูแลโดยส ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ จ ำนวน 183 เขต เมือ่
วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ.2553 ตำมประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศกึษำประถมศกึษำ พ.ศ.2553 โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
 1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4) ก ำกับ ดูและ ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

คูม่อืการประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารงานของสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอา่งทอง  1 



 

 

8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดรูปที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10) ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน เกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีมอบหมำย 
จำกอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ข้อ 4 กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมิน

สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงได้ด ำเนินกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร สถำนศึกษำ มีหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ตำมภำรหน้ำที่ ดังนี้ 

(1) กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 
(2) กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
(3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สถำนศึกษำ 
(4) กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(5) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
(6) กำรวัดผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
(7) กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
(8) กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
(9) กำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
(10) กำรแนะแนว 
(11) กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(12) กำรส่งเสริมชุมชนในมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
(13) กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน 
(14) กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำน

ประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ 
(15) กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
(16) กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถำนศึกษำ 
(17) กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

2. กำรบริหำรงำนทั่วไป สถำนศึกษำ มีหน้ำที่จะต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป ตำม
ภำระหน้ำที่ดังนี้ 
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(1) กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
(2) กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
(3) กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
(4) งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
(5) กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
(6) กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
(7) งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
(8) กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
(9) กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
(10) กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
(11) กำรรับนักเรียน 
(12) กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ 
(13) กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
(14) กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(15) กำรทัศนศึกษำ 
(16) งำนกิจกำรนักเรียน 
(17) กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
(18) กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและ

สถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
(19) งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
(20) กำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
(21) แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 
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3. กำรบริหำรงำนบุคคล สถำนศึกษำ มีหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น ๆ ตำมภำระหน้ำที่ดังนี้ 

(1) กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
(2) กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(3) กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
(4) กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(5) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(6) กำรลำทุกประเภท 
(7) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(8) กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
(9) กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
(10) กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
(11) กำรอุธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
(12) กำรออกจำกรำชกำร 
(13) กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 
(14) กำรจัดท ำ บัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
(15) กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(16) (16) กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(17) กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
(18) กำรสง่เสรมิวนิยั คณุธรรมและจรยิธรรมส ำหรบัขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำง กำรศกึษำ 
(19) กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต 
(20) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 4. กำรบริหำรงำนงบประมำณ สถำนศึกษำมีหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
งบประมำณ ตำมภำระหน้ำที่ดังนี้ 

(1) กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แล้วแต่กรณี 

(2) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน 
(3) กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
(4) กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
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(5) กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(6) กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
(7) กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
(8) กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
(9) กำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
(10) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(11) กำรวำงแผนพัสดุ 
(12) กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงินงบประมำณ

เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนแล้วแต่กรณี 
(13) กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
(14) กำรจัดหำพัสดุ 
(15) กำรควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่วยพัสดุ 
(16) กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
(17) กำรเบิกจ่ำยจำกคลัง 
(18) กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน(19) กำรน ำเงินส่งคลัง 
(20) กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
(21) กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
(22) กำรจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน 

 จำกภำรงำนตำมขอบข่ำยกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำดังกล่ำว จ ำเป็นที่หน่วยงำนต้นสังกัดต้องมีกำร
ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 1. เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมกรอบภำรกิจของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำในสังกัด 
 3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำในสังกัด 



 

 

กรอบการประเมินสถานศึกษา 
 1. กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จ ำนวน 
153 โรงเรียน 
 2. สำระกำรประเมิน 

ประเมินสถำนศึกษำ ในกำรบริหำรจัดกำร 4 ด้ำน 16 องค์ประกอบ 89 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 

1.1 กำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ (10 ตัวชี้วัด) 
1.2 กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน

เทคโนโลยี (9 ตัวชี้วัด) 
1.3 กำรปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในกำรเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง (5 ชี้วัด) 
1.4 กำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมองค์ประกอบประกันคุณภำพภำยใน

กฎกระทรวงฯ พ.ศ. พ.ศ.2553 (8 ตัวชี้วัด) 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (5 ตัวชี้วัด) 

2. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
2.1 งำนธุรกำร (4 ตัวชี้วัด) 
2.2 อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม (4 ตัวชี้วัด) 
2.3 กำรประชำสัมพันธ์ (3 ตัวชี้วัด) 
2.4 งำนกิจกำรนักเรียน (5 ตัวชี้วัด) 
2.5 กำรพัฒนำเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (4 ตัวชี้วัด) 

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 
3.1 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง (3 ตัวชี้วัด) 
3.2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ (3 ตัวชี้วัด) 
3.3 ผลที่ได้จำกกำรพัฒนำครู (2 ตัวชี้วัด) 

4. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 
4.1 แผนงำน/โครงกำร 7 ตัวชี้วัด) 
4.2 กำรบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี (10 ตัวชี้วัด) 
4.3 กำรบริหำรงำนพัสดุ (7 ตัวชี้วัด) 
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ระยะเวลาการประเมินสถานศึกษา 
ประเมินสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง (ในภำคเรียนที่ 2) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสถานศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสถำนศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน จะมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ 
(Rating Scale) ได้แก่ 1, 2,3,4 และ 5 โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรประเมิน ในแต่ละองค์ประกอบซึ่งปรำกฏในส่วนที่ 2 
ของคู่มือนี้ 

ขั้นตอนประเมินสถานศึกษา 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือประเมินสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง และจัดพิมพ์เอกสำรคู่มือกำรประเมิน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำ ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน ศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ และจัดประชุม
ชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน 
 3. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ เพื่อก ำหนดช่วงระยะเวลำกำรประเมิน 
 4. คณะกรรมกำรประเมินนี้ได้รับมอบหมำย ออกประเมินตำมก ำหนดเวลำ 
 5. สรุปและรำยงำนผลกำรประเมิน 
 6. แจ้งผลกำรประเมินสถำนศึกษำให้โรงเรียนทรำบ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำ
โรงเรียน 
 7.  มอบโล่ส ำหรับโรงเรียนในแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินสูงสุด 

วิธีการประเมินสถานศึกษา 
 1. กำรประเมินของคณะกรรมกำรจะประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 2. ข้อมูลเชิงปริมำณ จะพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน เช่น แผนงำน โครงกำร กิจกรรม แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนกำรปฏิบัติงำน รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรประเมินตนเอง ผลงำน
ของสถำนศึกษำ ครู หรือนักเรียน ฯลฯ 
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           3. ข้อมูลเชิงคุณภำพ จะพิจำรณำจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องสภำพแวดล้อม คุณภำพ    
ของผลงำน/ชิ้นงำนต่ำง ๆ ตลอดจนสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำร คณะท ำงำน ครู นักเรียนและชุมชน 
ตรวจสอบร่องรอยเอกสำร เช่น หลักสูตร แผนปฏิบัติกำรและเอกสำรประกอบ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม แผนกำรนิเทศติดตำมประเมินผล รำยงำน กำรวิจัย สมุดบันทึกกำรประชุม        
สมุดหมำยเหตุประจ ำวัน ฯลฯ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภำพมำกท่ีสุด   หมำยถึง      ได้คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 
ระดับคุณภำพมำก   หมำยถึง      ได้คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 
ระดับคุณภำพปำนกลำง   หมำยถึง      ได้คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 
ระดับคุณภำพน้อย                 หมำยถึง      ได้คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 
ระดับคุณภำพน้อยที่สุด(ต้องปรับปรุง) หมำยถึง      ได้คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 
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 ส่วนที่  2 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประกอบด้วย 
 1. แบบประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 2. องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 3. แบบสรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

การน าแบบประเมินไปใช้ 
 1. คณะกรรมกำรผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ศึกษำแบบประเมินควบคู่กับคู่มือกำรใช้แบบประเมินที่ปรำกฏ
ในเอกสำรเล่มนี้ 
 2. ตรวจสอบข้อมูลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งน ำเครื่องหมำย (/) ในสดมภ์ มี/ไม่มี ในหัวข้อ
กำรปฏิบัติงำนแต่ละตัวชี้วัด 
 3. เมื่อตรวจสอบครบทุกตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบกำรประเมินแล้วให้น ำเครื่องหมำย (/) ใน  ของ
ระดับคุณภำพ 
 4. เมื่อประเมินครบทุกองค์ประกอบและทุกตัวชี้วัดแล้วจึงน ำผลกำรประเมินไปลงในแบบสรุปผล        
กำรประเมิน พร้อมลงลำยมือชื่อผู้ประเมิน 



 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

-------------------------------------------------------------- 
 
ชื่อโรงเรียนที่รับกำรประเมิน…………………………………………………………..…………………..………………… 

กลุ่มโรงเรียน…………………..…….………..………อ ำเภอ…………........................................จังหวัดอ่ำงทอง 

เปิดสอนชั้น.........................................ถึงชั้น.....................................จ ำนวนนักเรียน......................คน 

จ ำนวนบุคลำกรของโรงเรียนทั้งสิ้น........................คน  จ ำแนกดังนี้ 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ....................คน 

 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ....................คน 

 ครูผู้สอน   ....................คน 

 ครูอัตรำจ้ำง/พนักงำนรำชกำร ....................คน 

 ลูกจ้ำงประจ ำ   ....................คน 

 ลูกจ้ำงชั่วครำว   ....................คน 

ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน        นำย        นำง      นำงสำว......................................................... 

e-mail............................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................. 

เครือข่ำย Internet ที่โรงเรียนใช้   จำน IP Star 

      ADSL 

      อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................... 
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 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 

การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

มี ไม่มี 

1. ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 
   1.1 กำรบริหำร
หลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
  

     1) มีกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำและเอกสำร
ประกอบหลักสูตรอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน 
     2) มีกำรวิเครำะห์
หลักสูตรหรือก ำหนดกำรสอน 
     3) มีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้และแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
     4) มีกำรใช้ห้องสมุด 
     5) มีกำรใช้แท็บเล็ต 
     6) มีกำรใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะ 
     7) มีกำรวัดและ
ประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย 
     8) มีเอกสำรประจ ำชั้น
เอกสำรประจ ำตัวผู้เรียน
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
     9) มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
   10) มีระบบกำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียนและ
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 

            5 

        4 

        3 

        2 

        1 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับ

คุณภาพ มี ไม่มี 

1.2 กำรด ำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำและ
ส่งเสริมควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี 

      1) โรงเรียนได้รับกำรรับรอง
จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ระดับปฐมวัย 
      2) โรงเรียนได้รับกำรรับรอง
จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ระดับกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน 
     3) มีกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
     4) มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะ   
กำรคิด 
     5) มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้ำน
เทคโนโลยี 
     6) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น 
ป.3 อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
     7) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น 
ป.6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดเลข
เป็นและมีทักษะกำรคิดขั้นพ้ืนฐำน 
      8) ร้อยละ 80 ของนักเรียน    
มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  
มีวิจำรณญำณมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
ตำมระดับกำรศึกษำ 
    9) ร้อยละ 100  ของนักเรียนมี
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

            5 
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        3 

        2 

        1 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับ

คุณภาพ มี ไม่มี 

   1.3 กำรปลูกฝัง
คุณธรรม ควำมส ำนึกใน
กำรเป็นชำติไทยและวิถี
ชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     1) โรงเรียนมีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     2) มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
     3) โรงเรียนส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4) นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 
     5) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
กตัญญู และมีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทย 

       5 

   4 

   3 

   2 

   1 

    1.4 กำรจัดระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมองค์
องค์ประกอบประกัน
คุณภำพภำยในกฎ
กระทรวงฯพ.ศ. 2553 

     1) ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
     2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     3) จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
     4) ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     5) จัดให้มีกำรตรวจสอบติดตำมคุณภำพ
กำรศึกษำ 
     6) จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     7) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพภำยใน 
     8) จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

       5 

   4 

   3 

   2 

   1 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

มี ไม่มี 

    1.5 ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

1) มีกำรจัดท ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน (NT, O-NET, LAS) 
2) มีกำรน ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(พิจำรณำจำกแผนงำน/โครงกำรของ
โรงเรียน) 
3) มีหลักฐำน/ร่องรอยกำรด ำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมแผนที่ก ำหนด 
4)  ผลกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน 
(NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 /สูงกว่ำระดับประเทศ 
5) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 /สูงกว่ำระดับประเทศ 
6) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 /สูงกว่ำระดับประเทศ(เฉพำะ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 

       5 

   4 

   3 

   2 

   1 
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2. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

มี ไม่มี 

2. ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

   2.1 งำนธุรกำร 

1) มีระบบกำรรับ-ส่งหนังสือ
รำชกำร 
2) มีกำรใช้งำนทำง
อิเล็กทรอนิกส์หลำกหลำย
ช่องทำง 
3) เอกสำรส ำคัญของ
โรงเรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
(ทะเบียนนักเรียน สมุด
หมำยเหตุรำยวัน สมุดตรวจ
รำชกำร สมุดเยี่ยม สมุด
นิเทศกำรศึกษำ สมุดบันทึก
กำรประชุม สถิติกำรมำ
เรียนของนักเรียน สมุดค ำสั่ง 
สมุดบันทึกเวรประจ ำวัน) 
4) มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงน้อยภำค
เรียนละ 1 ครั้ง และมีกำร
บันทึกกำรประชุมไว้เป็น
หลักฐำน 

            5 

        4 

        3 

        2 

        1 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับ

คุณภาพ มี ไม่มี 

   2.2 อำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1) อำคำรเรียน อำคำรประกอบ มีควำม
สะอำด ปลอดภัยและใช้งำนได้ 
2) มีกำรจัดภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
อย่ำงสะอำด ร่มรื่น และสวยงำม 
3) มีระบบควบคุมดูแลและกำรใช้
สำธำรณูปโภค(น้ ำ,ไฟ) อย่ำงประหยัด 
4) มีกำรจัดกำรเก่ียวกับงำนสุขอนำมัย
ในโรงเรียน 

        5 

    4 

    3 

    2 

    1 

   2.3 งำนประชำสัมพันธ์ 1) มีกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน ติดต่อ
ประสำนกับชุมชนและหน่วยงำนอื่น
อย่ำงต่อเนื่องหลำกหลำยช่องทำง 
2) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยใน
กำรประชำ สัมพันธ์งำนของโรงเรียน 
3) โรงเรียนจัดให้มีป้ำย/มุม
ประชำสัมพันธ์ที่ให้บริกำรข่ำวสำรแก่ครู 
นักเรียนและชุมชน 

        5 

    4 

    3 

    2 

    1 

2.4 งำนกิจกำรนักเรียน 
  

1) มีกำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียน 
2) มีฐำนข้อมูลเด็กวัยเรียนในเขตบริกำร 
3) มีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(แนะแนว ทุนกำรศึกษำ กำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน) 
4) มีกำรส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย
ในโรงเรียน 
5) มีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ 

        5 

    4 

    3 

    2 

    1 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

มี ไม่มี 

  2.5 งำนพัฒนำ
เครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1) มีเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศที่ครอบคลุม
ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
2) มีรูปแบบวิธีกำรในกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
3) มีกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรงำนทั้ง 4 ด้ำน 
4) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ตำมท่ี สพฐ./สพป. ก ำหนด
และมีควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ
พร้อมใช้ 

            5 

        4 

        3 

        2 

        1 



 

 

17   คูม่อืการประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารงานของสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอา่งทอง  

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

มี ไม่มี 

3. ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
   3.1 กำรบริหำรอัตรำ 
ก ำลัง 

    1) มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนอัตรำก ำลัง
คร ู
    2) มีกำรวำงแผน
อัตรำก ำลัง 
    3) มีมำตรกำรในกำร
แก้ปัญหำกำรบริหำร
อัตรำก ำลัง 

            5 

        4 

        3 

        2 

        1 

   3.2 กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ 

    1) มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
    2) มีแผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำครูสอดคล้องกับ
นโยบำย สพฐ./สพป. 
    3) มีกำรด ำเนินกำร
พัฒนำครูตำมแผนกลยุทธ์ 

      
 

   3.3 ผลที่ได้จำกกำร
พัฒนำครู 

    1) ครูน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะ
จำกกำรพัฒนำไปใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
    2) ครูมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
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4. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

มี ไม่มี 

4. ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ 
  4.1 แผนงำน/
โครงกำร 

4.1 แผนงำน/โครงกำร 
    1) มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ 3-5 ปี 
    2) มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 
    3) มีแผนงำน/โครงกำรที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์กำร
พัฒนำของหน่วยงำนต้นสังกัด 
(สพฐ./สพป.) 
    4) มีกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร 
    5) มีกำรวิเครำะห์ผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพ่ือใช้
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
    6) แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของโรงเรียนเกิดจำก
กำรมีส่วนร่วมของ Stake 
Holder 
    7) มีกำรอนุมัติแผนโดย 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของโรงเรียน 
 

            5 

        4 

        3 

        2 

        1 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด การปฏิบัติของโรงเรียน ระดับ
คุณภาพ มี ไม่มี 

   4.2 กำรบริหำรงำน
กำรเงินและบัญชี 

     1) มีกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี 
     2) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมำณท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
     3) ยอดเงินคงเหลือในรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวันและในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมำณและในสมุดธนำคำร
ถูกต้องตรงกัน 
     4) มีกำรน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน
และบันทึกรำยกำรรับ-น ำส่งเงินรำยได้
แผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินฝำกและอ่ืนๆ) 
     5) มีกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และ
น ำส่งสรรพำกรและบันทึกในทะเบียน
คุมภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (กรณีถึงเกณฑ์) 
     6) มีกำรเก็บรักษำเงิน ไม่เกิน
อ ำนำจกำรเก็บรักษำ 
     7) มีกำรรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน
รำยได้สถำนศึกษำให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำทรำบและรำยงำน สพป.
อ่ำงทอง 
     8) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้
จ่ำยเงินตำมโครงกำร 
     9) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้
จ่ำยเงินตำมโครงกำร 
   10) มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
  

      
   5 
   4 
    3 

    2 

    1 
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คู่มือการใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพและ 
เกณฑ์การประเมิน 

วิธีการประเมิน 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
    1.1 กำรบริหำรหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนรู ้
        1) มีกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำและเอกสำรประกอบ
หลักสูตรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
        2) มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรหรือ
ก ำหนดกำรสอน 
        3) มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
แผนกำรจัดประสบกำรณ ์
        4) มีกำรใช้ห้องสมุด 
        5) มีกำรใช้แท็บเล็ต 
        6) มีกำรใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 
        7) มีกำรวัดผลและ
ประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย 
        8) มีเอกสำรประจ ำชั้น
เอกสำรประจ ำตัวผู้เรียนครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 
        9) มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
      10) มีระบบกำรนิเทศภำยใน
โรงเรียนและด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 9-10 
รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 4 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 7-8 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 5-6 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 3-4 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้น้อยกว่ำ 3 
รำยกำร 

1. ตรวจสอบเอกสำร ได้แก่ 
    -หลักสูตรสถำนศึกษำ 
    -เอกสำรประกอบหลักสูตร 
    -เอกสำรวิเครำะห์หลักสูตร  
    -ก ำหนดกำรสอน 
    -แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    -แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
    -หลักฐำน ร่องรอย กำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
    -เครื่องมือวัดผลและประเมินผลใน
ชั้นเรียน 
    -เอกสำรประจ ำชั้น 
    -เอกสำรประจ ำตัวผู้เรียน 
    -เอกสำรหลักฐำนกำรวิจัยใน 
ชั้นเรียน 
    -เอกสำรหลักฐำนกำรนิเทศ 
2. สัมภำษณ์ผู้บริหำร ครู 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพและ 
เกณฑ์การประเมิน 

วิธีการประเมิน 

1.2 กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำและส่งเสริม
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี 
     1) โรงเรียนได้รับกำรรับรองจำกกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกระดับปฐมวัย 
     2) โรงเรียนได้รับกำรรับรองจำก   กำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำ
ในพ้ืนฐำน 
     3) มีกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ คิดเลขเป็น 
     4) มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิด 
     5) มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้ำน
เทคโนโลยี 
     6) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.3 
อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
     7) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.6 
อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมี
ทักษะกำรคิดข้ันพ้ืนฐำน 
     8) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ มี
วิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำม
ระดับกำรศึกษำ 
     9) ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 8-9 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 6-7 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 4-5 รายการ 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 2-3 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้น้อยกว่ำ          
2 รำยกำร 

1. ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน/ร่องรอยกำร
ด ำเนินกำร 
2. สัมภำษณ์ผู้บริหำร 
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพและ 
เกณฑ์การประเมิน 

วิธีการประเมิน 

1.3 กำรปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในกำรเป็นชำตไิทย
และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1) โรงเรียนมีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     2) มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
     3) โรงเรียนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4) นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 
     5) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
และมีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทย 

ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 5 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 4 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได ้3 รายการ 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 2 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้น้อยกว่ำ        
2 รำยกำร 

1. ตรวจสอบเอกสำร 
หลักฐำน/ร่องรอย
กำรด ำเนินกำร 
2. สัมภำษณ์
ผู้บริหำร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.4 กำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำม
องค์ประกอบระบบประกันคุณภำพภำยในกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2553 
     1) ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     3) จัดระบบบริหำร และสำรสนเทศ 
     4) ด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
     5) จัดให้มีกำรตรวจสอบ ติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ 
     6) จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     7) จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีีเ่ป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพภำยใน 
     8) จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 8 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 6-7 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 4-5 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 2-3 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้น้อยกว่ำ 2 
รำยกำร 

1. ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน/ร่องรอย
กำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียน 
2. สัมภำษณ์
ผู้บริหำร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพและ 
เกณฑ์การประเมิน 

วิธีการประเมิน 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
    1) มีกำรจัดท ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน (NT, O-NET, LAS) 
    2) มีกำรน ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ (พิจำรณำจำกแผนงำน/
โครงกำรของโรงเรียน) 
    3) มีหลักฐำนร่องรอยกำรด ำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมแผนที่ก ำหนด
4)  ผลกำรประเมินคุณภำพทำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 / 
สูงกว่ำระดับประเทศ 
5) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 /สูงกว่ำระดับประเทศ 
6) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 /สูงกว่ำระดับประเทศ (เฉพำะ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 

 
         

ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 5-6 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 4 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 3 รายการ 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 2 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง 
โรงเรียนปฏิบัติได้ 1 รำยกำร 
(โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ ต้องปฏิบัติได้ 6 
รำยกำร) 

1. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/
ร่องรอยกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียน 
2. สัมภำษณ์ผู้บริหำร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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2. ด้านการบริหารทั่วไป 
2.1 งำนธุรกำร 
    1) มีระบบกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 
    2) มีกำรใช้งำนทำงอิเล็กทรอนิกส์
หลำกหลำยช่องทำง 
    3) เอกสำรส ำคัญของโรงเรียนเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
(ทะเบียนนักเรียน สมุดหมำยเหตุรำยวัน สุ
มดตรวจรำชกำร สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ
กำรศึกษำ สมุดบันทึกกำรประชุม สถิติกำร
มำเรียนของนักเรียน สมุดค ำสั่ง สมุดบันทึก
เวรประจ ำวัน) 
    4) มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
และมีกำรบันทึกกำรประชุมไว้เป็นหลักฐำน 

ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นปัจจุบัน
ทุกตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกตัวชี้วัดแต่
ไม่เป็นปัจจุบัน 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 ตัวชี้วัดแต่
ไม่เป็นปัจจุบัน 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง โรงเรียน
ด ำเนินกำรได้ 2 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง โรงเรียน
ด ำเนินกำรได้ 1 ตัวชี้วัด แต่ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

1. ตรวจสอบเอกสำร 
หลักฐำน/ร่องรอยกำร
ปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำ
จำกสมุดและทะเบียนต่ำง ๆ 
ของโรงเรียน 
2. สัมภำษณ์ผู้บริหำร
โรงเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง 

 2.2 อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
    1) อำคำรเรียน อำคำรประกอบมีควำม
สะอำด ปลอดภัยและใช้งำนได้ 
    2) มีกำรจัดภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอย่ำง
สะอำด ร่มรื่น และสวยงำม 
   3) มีระบบควบคุมดูแลและกำรใช้
สำธำรณูปโภค (น้ ำ,ไฟ)  อย่ำงประหยัด 
   4) มีกำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนสุขอนำมัยใน
โรงเรียน 
 

 ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง 
โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้ทุก
ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง โรงเรียน
ด ำเนินกำรได้ 1 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง โรงเรียน
ได้ด ำเนินกำร แต่ควรปรับปรุงแก้ไข 

1. ตรวจสอบเอกสำร 
หลักฐำนต่ำง ๆ พร้อมทั้ง
ร่องรอยกำรด ำเนินกำร 
2. ประเมินจำกสภำพจริง
ของโรงเรียน 
3. สัมภำษณ์ผู้บริหำร ครู
และผู้เกี่ยวข้อง 
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2.3 งำนประชำสัมพันธ์ 
1) มีกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
ติดต่อประสำนกับชุมชนและ
หน่วยงำนอื่นอย่ำงต่อเนื่อง 
หลำกหลำยช่องทำง 
2) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำย
ในกำรประชำสัมพันธ์งำนของ
โรงเรียน 
3) โรงเรียนจัดให้มีป้ำย/มุม
ประชำสัมพันธ์ที่ให้บริกำรข่ำวสำรแก่
ครู นักเรียนและชุมชน 

 
 

ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุกตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 1 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำร แต่ควรปรับปรุง
แก้ไข 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง โรงเรียนไม่
ด ำเนินกำร 
 

1. ตรวจสอบจำกสถำนที่จริงและ
เอกสำร หลักฐำน/ร่องรอยกำร
ด ำเนินงำน 
2. สัมภำษณ์ผู้บริหำร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

 2.4 งำนกิจกำรนักเรียน 
1) มีกำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียน 
2) มีฐำนข้อมูลเด็กวัยเรียนในเขต
บริกำร 
3) มีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (แนะแนว ทุนกำรศึกษำ 
กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน) 
4) มีกำรส่งเสริมกิจกรรม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
5) กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ 

 
 
 

 ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุกตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 4 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 1 ตัวชี้วัด 

 1. ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน
และร่องรอยกำรด ำเนินกำร 
2. สัมภำษณ์ผู้บริหำร ครูและ
นักเรียน 
  
  



 

 

 

คูม่อืการประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารงานของสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอา่งทอง  27 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพและเกณฑ์การ

ประเมิน 
วิธีการประเมิน 

2.5 งำนพัฒนำเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) มีเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศท่ีครอบคลุม
ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
2) มีรูปแบบวิธีกำรในกำรส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
ข้อมูลสำรสนเทศ 
3) มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนทั้ง 4 ด้ำน 
4) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศตำมที่ สพฐ./
สพป. ก ำหนดและมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้ 

ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุกตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 1 ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง โรงเรียน
ได้ด ำเนินกำร แต่ควรปรับปรุงแก้ไข 

 
 

1. ตรวจสอบเอกสำร 
หลักฐำนและร่องรอยกำร
ด ำเนินกำร 
2. สัมภำษณ์ผู้บริหำร ครู
และนักเรียน 
  

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
3.1 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
   1) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
อัตรำก ำลังครู 
   2) มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
   3) มีมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรบริหำร
อัตรำก ำลัง 
  
  

ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง โรงเรียน
ปฏิบัติได้ 7-8 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง โรงเรียน
ปฏิบัติได้ 5-6 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง โรงเรียน
ปฏิบัติได้ 3-4 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง โรงเรียน
ปฏิบัติได้ 2 รำยกำร 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง โรงเรียน
ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ 1 รำยกำร 
(หมายเหตุ ดูจากการด าเนินการ
ปฏิบัติในภาพรวมทั้ง 3 
องค์ประกอบ (3.1,3.2และ3.3 แล้ว
นับรวมกันทุกตัวช้ีวัด) 

1. ตรวจสอบจำกเอกสำร 
หลักฐำน/ร่องรอยต่ำง ๆ 
ดังนี้ 
- วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก 
วิทยำฐำนะ ที่เป็นปัจจุบัน 
ฯลฯ 
2. กำรประเมินของ
สถำนศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดอัตรำก ำลัง 
(จำกกำรประเมินและ
สัมภำษณ์) 
3. มีแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำครูขำดแคลนหรือ
ครูไม่ครบเอก) 
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ระดับคุณภาพและ 
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 3.2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 
   1) มีระบบข้อมูลในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
   2) มีแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำครู
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ./สพป. 
   3) มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูตำม
แผนกลยุทธ์ 

   1. แฟ้มข้อมูลกำรพัฒนำครูที่
เป็นปัจจุบัน 
2. หลักฐำนแผนกลยุทธ์ 
3. หลักฐำนกำรพัฒนำครู ฯลฯ 

3.3 ผลที่ได้จำกกำรพัฒนำครู 
   1) ครูน ำควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะจำกกำรพัฒนำไปใช้จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 
   2) ครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

   1. โครงกำรกิจกรรมของครูและ
ชิ้นงำนนักเรียน 
2. ไม่มีกำรสอบสวนวินัยหรือ
ลงโทษทำงวินัย 
  

4. ด้านการบริหารงบประมาณ 
4.1 แผนงำน/โครงกำร 
   1) มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ 3-5 ปี 
   2) มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
   3) มีแผนงำน/โครงกำรที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์กำรพัฒนำของหน่วยงำน
ต้นสังกัด (สพฐ./สพป.) 
   4) มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
แผนงำน/โครงกำร 
 
 

 ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดครบทั้ง 7 
ตัวชี้วัด โดยมีเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรด ำเนินงำนชัดเจนทุก
ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ 1-6 โดยมี
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ด ำเนินงำนชัดเจนทุกตัวชี้วัด 

1. ใช้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ์ 
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   5) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำรเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำ 
   6) แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ
โรงเรียนเกิดจำกกำรมีส่วนส่วนของ 
Stake Holder 
   7) มีกำรอนุมัติแผนโดย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ 1-5 โดยมี
เอกสำรหลักฐำนประกอบด้วยกำร
ด ำเนินงำนชัดเจนทุกตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ 1-4 โดยมี
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ด ำเนินงำนชัดเจนทุกตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ 1-3 โดยมี
เอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนชัดเจน
ทุกตัวชี้วัดหรือมีกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดที่ 1-4 แต่เอกสำรหลักฐำนขำด
ควำมชัดเจน 

  

 4.2 กำรบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 
   1) มีกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบดำ้นกำรเงินและบัญชี 
  2) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงนินอก
งบประมำณที่มีอยู่ในควำมรับผดิชอบ
ครบถ้วนและเปน็ปัจจบุัน 
   3) ยอดเงินคงเหลือในรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวันและในทะเบยีนคุมเงิน
นอกงบประมำณและในสมุดธนำคำร
ถูกต้องตรงกัน 
   4) มีกำรน ำส่งเงินรำยได้แผน่ดินและ
บันทึกรำยกำรรับ-น ำส่งเงนิรำยได้แผ่นดนิ 
(ดอกเบี้ยเงินฝำกและอืน่ๆ) 
  

 ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 8 ตัวชีว้ัด 
ระดับคุณภาพ 3 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 6 ตัวชีว้ัด  
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 4 ตัวชีว้ัด 
ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 1-3 ตัวชี้วัด 
     โดยพิจารณาจากเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยท่ีโรงเรียนจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

 1. ตรวจสอบค ำสั่งมอบหมำยงำน 
2. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงนินอก
งบประมำณ 
3. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงนินอก
งบประมำณ รำยงำนเงินคงเหลอื
ประจ ำวนัและสมุดเงินฝำกธนำคำร 
4. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงนิรำยได้
แผ่นดินและสมดุเงินฝำกธนำคำร 
5. ตรวจสอบทะเบียนคุมภำษีหกั 
ณ ที่จ่ำย ใบเสร็จ-รับเงินของ
สรรพำกร และหลักฐำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพและ 
เกณฑ์การประเมิน 

วิธีการประเมิน 

   5) มีกำรหักภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และ
น ำสง่สรรพำกรและบันทึกในทะเบียน
คุมภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (กรณีถึงเกณฑ์) 
   6) มีกำรเก็บรักษำเงิน ไม่เกินอ ำนำจ
กำรเก็บรักษำ 
   7) มีกำรรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน
รำยได้สถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำทรำบ และรำยงำน สพป.
อ่ำงทอง 
   8) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้
จ่ำยเงินตำมโครงกำร 
   9) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้
จ่ำยเงินตำมโครงกำร 
   10) มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้จำ่ยเงิน 

 6. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงนิอุดหนุน
อำหำรกลำงวนั มียอดคงเหลือใน
ธนำคำร ไม่เกิน 200,000 บำท และเงิน
สดในมือไม่เกิน 20,000 บำท 
7. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงนิรำยได้
สถำนศึกษำ 
- โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
เก็บเงินสดไม่เกิน 20,000 บำท เงินฝำก
ธนำคำร ไม่เกิน 30,000 บำท 
- โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ขึ้นไป 
เก็บเงินสดไม่เกิน 30,000 บำท เงินฝำก
ธนำคำร ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
8. ตรวจสอบบันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
และส ำเนำหนงัสือน ำส่ง สพป.อำ่งทอง 
9. ตรวจสอบส ำเนำหนังสือน ำสง่ สพป.
อ่ำงทอง 
10. ตรวจสอบแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

 4.3 กำรบริหำรงำนพัสดุ 
1) มีกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบด้ำนพัสดุ 
2) มีกำรจัดท ำใบเบิกพัสดุ และบัญชี
วัสดุครบถ้วน ถูกต้อง 
3) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
และค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 

 ระดับคุณภาพ 5 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดครบทุก
ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 4 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด-6 ตัวชีว้ัด 
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด5 ตัวชีว้ัด 
ระดับคุณภาพ 2 หมำยถึง มีกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด-4 ตัวชีว้ัด 

 1. ตรวจสอบค ำสั่งมอบหมำยงำน 
2. ตรวจสอบบัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุ 
และหลักฐำนกำรจัดซื้อ 
3. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
4. หลักฐำนกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำปี และส ำเนำหนังสือน ำส่ง 
สพป.อ่ำงทอง/สตง. 
5. สังเกตครุภัณฑ์ 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพและ 
เกณฑ์การประเมิน 

วิธีการประเมิน 

4) มีกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ 
สพป.อ่ำงทองทรำบตำมก ำหนด 
5) มีกำรเขียนเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ตัว
ครุภัณฑ์ครบถ้วน 
6) มีกำรบันทึกรำยกำรจัดซื้อ-จัด
จ้ำงในระบบ e-GP 

7) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ-
สั่งจ้ำง 

ระดับคุณภาพ 1 หมำยถึง มี
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 1-3 
ตัวชี้วัด 
     โดยพิจารณาจากเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยท่ีโรงเรียน
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน 

5. สังเกตครุภัณฑ์ 
6. ตรวจสอบหลักฐำนกำร
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 
เช่น ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง เอกสำรจำกลูกบอลลูก
ที่ 7 
7. ตรวจสอบทะเบียนคุม
ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง 



 

 

32   คูม่อืการประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารงานของสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอา่งทอง  

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

โรงเรียน.....................................กลุ่มโรงเรียน.........................อ าเภอ.....................จังหวัดอ่างทอง 
วัน เดือน ปีท่ีประเมินผล.............................................................. 

องค์ประกอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพ บันทึก

เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

1. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
1.1 กำรบริหำรหลักสูตร 
1.2 กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและส่งเสริม
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี 
1.3 กำรปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในกำรเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 กำรจดัระบบกำรประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ ตำมองค์ประกอบ
ประกันคุณภำพภำยในกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

            

2. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
2.1 งำนธุรกำร 
2.2 อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
2.3 กำรประชำสัมพันธ์ 
2.4 งำนกิจกำรนักเรียน 
2.5 งำนพัฒนำเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

            

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
3.1 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
3.2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
3.3 ผลที่ได้จำกกำรพัฒนำครู 

            

4. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
4.1 แผนงำน/โครงกำร 
4.2 กำรบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 
4.3 กำรบริหำรงำนพัสดุ 

            

ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................ประธำนกรรมกำร...................................กรรมกำร 
   ......................................................กรรมกำร..................................................กรรมกำร 
   ......................................................กรรมกำร..................................................กรรมกำร 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
นายสมปอง คงอ่อน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
นางกัลยา  มาลัย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
นางสุวัณนา ทัดเทียม ข้าราชการบ านาญส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
คณะท างาน 

ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน              หัวหน้าคณะท างาน 
นางวัชรี  ปัทมโรจน์  นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
นางสาวปราณี  อยู่สุข นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
นางวิภา  สาธิตะกร  นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
นางสาวอารีย์  บุญเสริม นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
นางไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
นางเครือมาศ  เจียรนัย นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
นางเกษราภรณ์  นิ่มพันธุ์ นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                   คณะท างาน 
นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ                      คณะท างาน 
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