แบบการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน (SBM)
โรงเรียน ………………………………………………………………….
วันที่ .................. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................
คาชี้แจง  ความหมายของอักษรย่อในแบบนิเทศ ติดตาม
อก. หมายถึง องค์ประกอบ ในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มฐ. หมายถึง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 การเปรียบเทียบระดับคะแนนจากระบบประกันคุณภาพ ฯ และมาตรฐาน ฯ : ผล SBM
1 = ไม่มีหลักฐานร่ องรอย, 2 – 3 = มีหลักฐานร่ องรอย (ไม่ชดั เจน), 4 – 5 = มีหลักฐานร่ องรอย (ชัดเจน)

ตัวบ่ งชี้ที่ 1 มีการบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอานาจ
รายการนิเทศ ติดตาม

ผลการนิเทศ ติดตาม
ระบบประกัน/
ไม่ มหี ลักฐาน มีหลักฐานร่ องรอย
มาตรฐาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ร่ องรอย ไม่ ชัดเจน ชัดเจน

1.1 มีการกาหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ ด้านบุคคล
ด้านงบประมาณ และด้านบริ หารทัว่ ไป
มีระเบียบรองรับการบริ หารที่
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายอานาจ

อป. 3
ข้อ 3.1

1.2 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน ตัวชี้วดั
ความสาเร็ จของงาน และการกระจาย
อานาจ ความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน 4 ด้าน ตรงตาม
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด

อป.1
ข้อ 1.1, 1.3
อก.2
ข้อ 2.5

1.3 มีแผนงานติดตาม กากับ ตรวจสอบ
อป.4
ประเมินผล เพื่อปรับปรุ งเปรี ยบเทียบกับ
ข้อ 4.1
เป้ าหมาย และมีพฒั นาการปฏิบตั ิงาน
อป.5
ตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นระบบ ต่อเนื่อง ข้อ 5.1, 5.2,
5.3

 คาสัง่ การแบ่งมอบงาน ทั้ง 4 ด้าน
 แผนผังโครงสร้างการบริ หารงาน
ทั้ง 4 ด้าน

 แผนปฏิบตั ิการประจาปี
มีผรู ้ ับผิดชอบ ตรงตามความรู ้
ความสามารถ ความถนัด
 แผนปฏิบตั ิงานรายบุคคล

 แผนการกากับ ติดตามงาน/
โครงการ ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
 รายงานผลการดาเนินงาน/
สรุ ปแนวทางการปรับปรุ งแก้ไข
ตามปฏิทินที่กาหนดในแผนการ

อป.6
ข้อ 6.1, 6.2
1.4 มีการใช้ผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุ งแก้ไขและใช้ในการวางแผน
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และความก้าวหน้าทางอาชีพ

อป.2
ข้อ 2.3
อป.8
ข้อ 8.2

กากับ ติดตาม ฯ

 สอบถามผูบ้ ริ หาร หรื อผูแ้ ทน
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 แผนพัฒนาตนเองรายบุคล (ID–Plan)
 แผนการฝึ กอบรม พัฒนา ศึกษา
ดูงานของครู และบุคลากร

2

ตัวบ่ งชี้ที่ 2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้ หลักการมีส่วนร่ วม
รายการนิเทศ ติดตาม

ผลการนิเทศ ติดตาม
ระบบประกัน/
ไม่ มหี ลักฐาน มีหลักฐานร่ องรอย
มาตรฐาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ร่ องรอย ไม่ ชัดเจน ชัดเจน

2.1 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ที่ชดั เจน ปฏิบตั ิได้
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่ วน
เข้ามามีส่วนร่ วม

อป.2
ข้อ 2.2

 ป้ าย/แผนภูมิ
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี และรายงานผล
การจัดการศึกษาประจาปี (SAR)
 หนังสื อเชิญประชุม, รายงานการ
ประชุม
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2.2 มีการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
การพัฒนาทีมงานให้เกิดความตระหนัก
ทางานด้วยความมุ่งมัน่ เสี ยสละ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อป.3
ข้อ 3.3
อป.8
ข้อ 8.2

 ข้อมูลครู /ข้อมูลนักเรี ยน/ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน/การอ่านออก เขียนได้
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และปฏิบตั ิการประจาปี
 นาผลการจัดการศึกษาประจาปี (SAR)
มาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทาโครงการ
 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID – Plan)/การฝึ กอบรม พัฒนาศึกษา
ดูงานของครู และบุคลากร

2.3 มีการติดตามประเมินความก้าวหน้า
อป.5
ของเป้ าหมาย ภารกิจ กระบวนการ
ข้อ 5.1, 5.2,
ผลผลิตอย่างเป็ นระบบ
5.3

 รายงานการประชุมครู
 รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ,
การประเมินผลงาน/โครงการ ตาม
ปฏิทินที่กาหนดในแผนการกากับ
ติดตาม
 สรุ ปรายงานผลการกากับติดตาม ตาม
ปฏิทินที่กาหนดในแผนการกากับ
ติดตาม

2.4 มีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่า
ของต้นทุนผลผลิตของการดาเนินงาน
และนาผลมาใช้ในการกาหนดนโยบาย
และจัดงบประมาณ

อป.2
ข้อ 2.7

 แผนการบริ หารงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
 รายงานผลการใช้งบประมาณประจาปี
 การควบคุมภายใน

3

ตัวบ่ งชี้ที่ 3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
รายการนิเทศ ติดตาม

ผลการนิเทศ ติดตาม
ระบบประกัน/
ไม่ มหี ลักฐาน มีหลักฐานร่ องรอย
มาตรฐาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ร่ องรอย ไม่ ชัดเจน ชัดเจน

3.1 มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
ความรู ้ ความสามารถ สอดคล้องกับ
ภารกิจ 4 ด้าน เป็ นไปตามสัดส่ วนที่
กฎหมายกาหนดและมีการกาหนด
ขอบข่ายภาระงานชัดเจน

อป.2
ข้อ 2.6

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 คู่มือบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คาสัง่ มอบหมายงานให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่ วมกากับ ดูแลงาน
ทั้ง 4 ด้าน

3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมคิด
มฐ.9
วิเคราะห์ วางแผน ร่ วมทา ร่ วมประเมิน ข้อ 9.1, 9.2
ร่ วมรับผิดชอบในการบริ หารจัด
การศึกษาทุกขั้นตอนตามความ
เหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ มีจุดหมายทิศทาง
เดียวกัน

 แผนการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
 มีการประชุม/หนังสื อเชิญประชุม/
ระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุม
และ/หรื อรายงานการประชุม
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการประชุม

3.3 การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และสถานศึกษา เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างสรรค์
เสี ยสละ มุ่งมัน่ เอาใจใส่ ใช้ศกั ยภาพ
สู งสุ ด และเกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ของสถานศึกษา

 บันทึกการประชุมและ/หรื อรายงานการ
ประชุม/สมุดเยีย่ ม/ภาพถ่าย

มฐ.9
ข้อ 9.1, 9.2

3.4 มีผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจ

มฐ.9
ข้อ 9.1, 9.2,
9.3

 แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบ
สารวจความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 สรุ ปรายงานการสอบถาม/การสัมภาษณ์/
การสารวจความพึงพอใจพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4

ตัวบ่ งชี้ที่ 4 มีรูปแบบการบริหารทีม่ ่ ุงผลสั มฤทธิ์ของงาน
รายการนิเทศ ติดตาม

ผลการนิเทศ ติดตาม
ระบบประกัน/
ไม่ มหี ลักฐาน มีหลักฐานร่ องรอย
มาตรฐาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ร่ องรอย ไม่ ชัดเจน ชัดเจน

4.1 ใช้ขอ้ มูลการดาเนินงานของ
รอบปี ที่ผา่ นมา ข้อมูลสารสนเทศ
ปัจจุบนั ในการกาหนดความสาเร็ จ
ของงาน

อป.3
ข้อ 3.3
อป.5
ข้อ 5.3

 ข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็ นปั จจุบนั เช่น ข้อมูล SMIS, M – OBEC,
B – OBEC, O – BEC ระยะที่ 2, ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนย้อนหลัง 3 ปี , ผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติ, ผลการประเมิน สมศ.
รายงานผลการจัดการศึกษาประจาปี (SAR)
 นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการ
ดาเนินงานและจัดทาโครงการ โดยบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี /แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

4.2 มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดปริ มาณและ
คุณภาพผลผลิตอย่างชัดเจน

อป.2
ข้อ 2.7

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี มีการระบุตวั ชี้วดั /เป้ าหมาย/จุดเน้น
การดาเนินงานของโรงเรี ยนที่เชื่อมโยงกับ
นโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา
 เอกสารแผนปฏิบตั ิการประจาปี จะต้องมีงาน/
โครงการ ที่ระบุงบประมาณ/ตัวชี้วดั /
ค่าเป้ าหมาย ที่ชดั เจน

4.3 มีการกาหนดขั้นตอนและ
อป.5
ผูร้ ับผิดชอบในการควบคุม กากับ ข้อ 5.1, 5.2,
ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
5.3
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โปร่ งใส
ตรวจสอบได้

 แผนกากับ ติดตามงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และบุคคลภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่ วม
 รายงานผลการดาเนินงาน/สรุ ปแนวทางการ
ปรับปรุ งแก้ไข ตามปฏิทินที่กาหนดใน
แผนการ กากับ ติดตาม ฯ

4.4 มีการประเมินประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลการดาเนินการและ
นาผลการดาเนินงานไปใช้
ประโยชน์

อป.6
ข้อ 6.2
อป.8
ข้อ 8.2

 สรุ ปผลการดาเนินงานแต่ละช่วงเวลาหรื อ
เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาประจาปี
(SAR)
 นาผลการประเมินในแต่ละห้วงเวลาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน/โครงการ
 นาผลการจัดการศึกษาประจาปี (SAR) ไปเป็ น
ข้อมูลสารสนเทศในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบตั ิการประจาปี /
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปี ต่อไป

5

ตัวบ่ งชี้ที่ 5 มีการตรวจสอบและถ่ วงดุล

รายการนิเทศ ติดตาม

ผลการนิเทศ ติดตาม
ระบบประกัน/
ไม่ มหี ลักฐาน มีหลักฐานร่ องรอย
มาตรฐาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ร่ องรอย ไม่ ชัดเจน ชัดเจน

5.1 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม และแผนการควบคุม
การบริ หารความเสี่ ยง

อป.5
ข้อ 5.1, 5.2,
5.3, 5.4

 แผนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงาน/โครงการ
 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามแผนการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
 การควบคุมภายใน

5.2 มีกระบวนการในการควบคุม
กากับให้การดาเนินงานถูกต้อง
โปร่ งใส ตรวจสอบได้

มฐ.8
ข้อ 8.2, 8.6
มฐ.9
ข้อ 9.2, 9.3

 แผนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
 มีการกากับ ติดตาม ตามแผนการกากับ
ติดตามที่กาหนด
 การสรุ ปรายงานผลการกากับ ติดตาม
ตามแผนการกากับติดตาม

อป.8
ข้อ 8.2

 การควบคุมภายใน
 แผนการกากับ ติดตามงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี รายบุคคล

5.3 บุคลากรในโรงเรี ยนนาแผนการ
ควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงไปใช้
ในการปฏิบตั ิงาน

5.4 มีสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี
อป.7
และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ข้อ 7.1, 7.2
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

 เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา
ประจาปี SAR ซึ่งมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
 บันทึกการประชุมครู
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
 บันทึกการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
 หนังสื อแจ้งเวียน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6 มีการใช้ ผลการประเมินด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ พัฒนา
ยกระดับคุณภาพ

รายการนิเทศ ติดตาม

ผลการนิเทศ ติดตาม
ระบบประกัน/
ไม่ มหี ลักฐาน มีหลักฐานร่ องรอย
มาตรฐาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ร่ องรอย ไม่ ชัดเจน ชัดเจน

6.1 มีผลสัมฤทธิ์ ดา้ นคุณภาพผูเ้ รี ยน
มฐ.5
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 5.1, 5.2,
ในมาตรฐานที่ 1 – 8 อยูใ่ นระดับพอใช้ 5.3, 5.4
และระดับดี รวมกัน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

 เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา
ประจาปี (SAR)

6.2 มีการวิเคราะห์ผลคุณภาพผูเ้ รี ยน
ในมาตรฐานที่ 1 – 8

มฐ.7
ข้อ 7.2

 เอกสารการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนย้อนหลัง 3 ปี

6.3 มีการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนและการดาเนิ นการจนส่ งผล
ให้คุณภาพผูเ้ รี ยนสู งขึ้น เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผลของปี ที่ผา่ นมา

อป.5
ข้อ 5.1
มฐ.12
ข้อ 12.5

 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

6.4 มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เฉลี่ยตามเกณฑ์

มฐ.5
ข้อ 5.4

 ข้อมูลผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
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สรุปผลการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน
ระดับคุณภาพ
1
ไม่มีหลักฐาน
ร่ องรอยข้อใดข้อหนึ่ง

ตัวบ่ งชี้

2
3
4
มีหลักฐานร่ องรอย มีหลักฐานร่ องรอย มีหลักฐานร่ องรอย
แต่ไม่ชดั เจนทุกข้อ แต่ไม่ชดั เจนบางข้อ
ชัดเจนทุกข้อ

1
2
3
4
5
6
รวม

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
โปรดระบุค่าเฉลีย่ และทาเครื่องหมาย
ค่ าเฉลีย่ เท่ากับ …………….. ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดีมาก

 ในช่ อง
หน้ าระดับคุณภาพตามค่ าเฉลีย่ ทีก่ าหนด
ปรับปรุ ง (ค่ าเฉลีย่ ต่ากว่ าหรือเท่ ากับ 1.74)
(ค่ าเฉลีย่ ระหว่าง 1.75 – 2.74)
(ค่ าเฉลีย่ ระหว่าง 2.75 – 3.49)
(ค่ าเฉลีย่ ระหว่าง 3.50 – 4.00)

เกณฑ์ การตัดสิ นการผ่ านมาตรฐาน คือ มีคุณภาพระดับ ดี ขึน้ ไป (มีค่าเฉลีย่ ๒.๗๕ ขึน้ ไป)
สรุ ปผล การบริ หารและการจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน (SBM )
ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
ลงชื่อ ................................................................ ประธาน
(.......................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
ลงชื่อ ................................................................ กรรมการผูป้ ระเมิน

(.......................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
ลงชื่อ .............................................................. กรรมการและเลขานุการ
(......................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

