
เกณฑ์การประเมิน 
การบันทึกข้อมูลในระบบ E-Inspection ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  (E-Inspection) ซึ่งเป็นการ
พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นให้ส่วนราชการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกท่ี ทุกเวลา เป็นการปฏิบัติราชการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ ๔.๐  
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มด าเนินการใช้งาน
ระบบ E-Inspection (sp.moe.go.th) โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ นโยบาย โดยมีส านักงานศึกษาธิการ
ภาคเป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ และจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล   
จึงขอความอนุเคราะห์ส านักงานศึกษาธิการภาค พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายช่ือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
เขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีผลการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Inspection ได้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 
 

๒. เกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย 
  - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 
 ๒.๒ ระยะเวลาท่ีใช้ในพิจารณาการประเมินการใช้งานระบบ (รอบการตรวจราชการท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  - ส านักงานศึกษาธิการภาคด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ  พร้อมแจ้งรายชื่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ๒.๓ วิธีการด าเนินการ 
  - ส านักงานศึกษาธิการภาคแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาประเมินตามความเหมาะสม  
            (ตัวอย่าง) องค์ประกอบ 
   ๒.๓.๑ ศึกษาธิการภาค หรือรองศึกษาธิการภาค   ประธาน 
   ๒.๓.๒ ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการ กรรมการ 
   ๒.๓.๓ ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.   กรรมการ 
   ๒.๓.๔ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๓.๕ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/-ประชุม... 
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- ประชุมคณะกรรมการ 
  - สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ีมีผลการปฏิบัติงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบ E-Inspection จ านวน ๑๐๐ คะแนน ตามเกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๒.๔ 
  - แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกแก่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๑ ทางไปรษณีย์ได้ท่ี (ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร
รัชมังคลาภิเษก ชั้น ๑๐ เลขท่ี ๓๑๙ ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) 
 ๒.๔  เกณฑ์การพิจารณาการกรอกข้อมูล (sp.moe.go.th/spadmin) 
  - คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น 
     ๒.๔.๑ การกรอกข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน จ านวน ๒๐ คะแนน (ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบรูณ)์ 
       - ท่ีต้ังส านักงาน    ๕ คะแนน 
   - ข้อมูลบุคลากร  ๑๕ คะแนน 
     ๒.๔.๒ การกรอกข้อมูลนโยบายการตรวจราชการ จ านวน ๘๐ คะแนน 

- ประเมินจ านวน ๑๒ นโยบาย ๓๒ แบบกรอก ดังนี ้
     

นโยบายที่ เกณฑ์การให้คะแนน ตามตัวชี้วัดในระบบ E-Inspection คะแนน 
๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๖ ๒.๕ 
๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย ๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ๒.๕ 
๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๗.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓ ๒.๕ 
๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ ๒.๕ 
๕. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๗.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๓ ๒.๕ 



- 3 - 
 

นโยบายที่ เกณฑ์การให้คะแนน ตามตัวชี้วัดในระบบ E-Inspection คะแนน 
๖. การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ
ภายในประเทศ 

๑๐ 

 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๓ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๔ ๒.๕ 
๘. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑ ๘.๒ และ ๘.๓ ๒.๕ 
๙. การอ่านออกเขียนได้ ๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๒ ๒.๕ 
๑๐. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๒ ๒.๕ 
๑๑. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค ๗.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๑.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๑.๒ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๑.๓ ๒.๕ 
๑๔. การพัฒนาครูท้ังระบบ ๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๑ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๒ ๒.๕ 
๑๕. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ๒.๕ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๕.๓ ๒.๕ 

รวม ๘๐ 
  หมายเหตุ :  

๑. ในส่วนของนโยบายท่ี ๗ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU ได้ถูกยกเลิกเป็นนโยบายการ
ตรวจราชการ นโยบายท่ี ๑๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ข้อมูล
น าเข้าจากส่วนกลาง และนโยบายท่ี ๑๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ กรอกเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จึงไม่น ามาประเมิน 

๒. ในการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาประเมิน ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นผู้ก าหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการได้ตามความพร้อมและความเหมาะสม  

๓. ส านักงานศึกษาธิการภาค สามารถเสนอชื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีมีผลการน าเข้า
ข้อมูลสู่ระบบ E-Inspection ได้ครบถ้วน ๑๐๐ คะแนน ได้มากกว่า ๑ แห่ง 


