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สารบัญ             
                                                   หน้า 

ค าชี้แจง   
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 2 
ตัวช้ีวัดที่  1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4 
ตัวช้ีวัดที่  2 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  

มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 
4 

ตัวช้ีวัดที่  3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภยัพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

5 

ตัวช้ีวัดที่  4 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 10 
ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง  

ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
10 

ตัวช้ีวัดที่  6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11 

ตัวช้ีวัดที่  7 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

14 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 15 
ตัวช้ีวัดที่  8 จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 17 
ตัวช้ีวัดที่  9 ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณติศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ

ด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
18 

ตัวช้ีวัดที่  10 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีศักยภาพไดร้บัโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 19 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20 
ตัวช้ีวัดที่  11 ผู้เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 22 
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ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของผูเ้รียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 24 
ตัวช้ีวัดที่  13 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิม่ขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 25 
ตัวช้ีวัดที่  14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด 

และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได ้
31 

ตัวช้ีวัดที่  15 ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

40 

ตัวช้ีวัดที่  16 ผู้เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านรา่งกายและจิตใจ 41 
ตัวช้ีวัดที่  17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผูอ้ านวยการการเรียนรู้ 45 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 47 
ตัวช้ีวัดที่  18 ผู้เรยีนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 49 
ตัวช้ีวัดที่  19 ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภมูิศาสตร์  

สภาพทางเศรษฐกจิ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
54 

ตัวช้ีวัดที่  20 ผู้เรยีนไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 54 
ตัวช้ีวัดที่  21 ครูไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 54 
ตัวช้ีวัดที่  22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 54 
ตัวช้ีวัดที่  23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 55 
ตัวช้ีวัดที่  24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 62 
ตัวช้ีวัดที่  25 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมลูประชากรวัยเรยีนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 67 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 68 
ตัวช้ีวัดที่  26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบตัิใช้ที่บ้านและชุมชน 

เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
70 

ตัวช้ีวัดที่  27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภณัฑ์และพลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะและมสี่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและ
ชุมชน 

71 

ตัวช้ีวัดที่  28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชนร์วมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกีย่วข้อง 72 
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ตัวช้ีวัดที่  29 นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ มกีารขยายผลแหล่งเรยีนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรยีนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

72 

ตัวช้ีวัดที่  30 นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนินกจิกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

72 

ตัวช้ีวัดที่  31 ครู มีความคดิสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได ้ 72 
ตัวช้ีวัดที่  32 ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวตักรรมที่ผ่านกระบวนการคดิมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรยีนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 

Thailand 4.0 
72 

ตัวช้ีวัดที่  33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

72 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 73 
ตัวช้ีวัดที่  34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการศึกษาอยา่งเป็นอิสระ 75 
ตัวช้ีวัดที่  35 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง  

พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ตดิตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลมุทุกต าบล 

76 

ตัวช้ีวัดที่  36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตดัสินใจ 
ทั้งระบบ 

76 

ตัวช้ีวัดที่  37 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 76 
ตัวช้ีวัดที่  38 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 
77 

ตัวช้ีวัดที่  39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 77 
ตัวช้ีวัดที่  40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะหเ์พือ่วางแผนการจัดการเรียนรูสู้่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(Big Data Technology) 
77 

ตัวช้ีวัดที่  41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมแีพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหารจดัการศึกษา 78 
ตัวช้ีวัดที่  42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 80 



จ 

 

สารบัญ (ต่อ)          
                                                     หน้า 

ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 83 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 84 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูน้ าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 
85 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 87 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบรหิารและการจัดการศึกษา 89 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบรหิารและการจัดการศึกษา  90 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 93 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 94 
ตัวบ่งช้ีที่ 2   การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ประเด็นการพิจารณาที ่2 การส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

95 

ตัวบ่งช้ีที่ 3   การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

98 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 102 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
103 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปญัหาและความต้องการ 

105 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครแูละบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

107 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 

109 



ฉ 

 

สารบัญ (ต่อ)          
                                                   หน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจดัการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา : การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกจิหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

111 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 115 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  

ประเด็นการพิจารณา : ผลงานหรอืผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลเุป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกจิ ท้ังนี้เป็นผลงาน 
ที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศกึษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับและสามารถยดึเป็นแบบอย่าง 

116 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ประเด็นการพิจารณา : สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด และมผีลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

120 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (National Test : NT) 

126 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 127 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มคีวามต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ด้รบัการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
(เด็กพิการเรียนรวม/เด็กด้อยโอกาส/เด็กที่มีความสามารถพิเศษ) 

131 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มผีลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดเีด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือรางวัลเทยีบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

136 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบ้ริการ 
ประเด็นการพิจารณา : ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกระบวนการ
บริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลมุทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

138 

ภาคผนวก 143 
รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ประเดน็การพิจารณา ของส านักตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

144 



ช 

 

ค าชี้แจง 
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบริหารงาน เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักต่างๆ ในส่วนกลาง ได้ร่วมกันจัดท าแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต รวม 225 เขต 
มีรายละเอียด ดังนี ้  

 1. เนื้อหาสาระการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1.1  ส่วนที่ 1 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  6 นโยบาย  

รวม 42 ตัวช้ีวัด  ดังนี ้ 
   นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ จ านวน 7 ตัวช้ีวัด       
   นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด   
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 7 ตัวช้ีวัด      
   นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จ านวน 8 ตัวช้ีวัด 
   นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 ตัวช้ีวัด  
   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 9 ตัวช้ีวัด  

1.2 ส่วนที่ 2 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี 56 ประเด็น 
การพิจารณา ดังนี ้
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 14 ประเด็นการพิจารณา 
   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 25 ประเด็นการพจิารณา 
   มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธผิลการบริหารและการจดัการศึกษา จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 17 ประเด็นการพิจารณา 
 

 2. การด าเนินงานติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบูรณาการ
ตัวช้ีวัดและประเด็นการพิจารณาที่มีความสอดคล้องของเนื้อหา เพื่อลดภาระงานและความซ้ าซ้อนในการรายงานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จาก 2 ส่วน คือ  
    2.1 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยติดตาม ประเมินผล จ านวน 37 ตัวช้ีวัด  
จากส านักงานในส่วนกลาง จ านวน 8 ตัวช้ีวัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 29 ตัวช้ีวัด  
    2.2 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยติดตาม ประเมินผล จ านวน 20 ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดแสดงดังตารางดังนี ้



ซ 

 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ 

1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 2 

รอบที่ 1 
 

สพท. ตัวช้ีวัดที่ 1 และ 2 ใช้ข้อมูลร่วมกับ มาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 4 ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง 

มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผดิชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

สพท. 

3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม 
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่งๆ เป็นตน้ 

ติดตามและ
ประเมินเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ 100) 

รอบที่ 2 สพท.   

4 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับ
โอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศกัยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ 

 

รอบที่ 2 ส่วนกลาง 
ศพก.จชต. 

   

5 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้้อยโอกาส  
และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง ได้รบัการบริการดา้นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

 

รอบท่ี 2  ส่วนกลาง 
(สนผ.) 

  

6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบท่ี 2 สพท.   

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

7 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ด ี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 6 

รอบที่ 2 สพท.   

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

8 จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง 
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน สพท. 

รอบที่ 2 สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ประเด็นย่อย 
ที่ 4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

9 ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2  ส่วนกลาง  
 (ศูนย์ PISA สทศ.) 

และ สพท. 

  

10 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีศักยภาพไดร้บัโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 8 

รอบที่ 2 สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ประเด็น
ย่อยที่ 4.3 เด็กที่มีความสามารถพเิศษ และส่วนกลาง 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

11 ผู้เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

12 ร้อยละของผูเ้รียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 2  
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

13 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปกีารศึกษา
ที่ผ่านมา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

สพท.   

14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมงีานท า  
ตามความถนดั และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได ้

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

15 ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใตส้ังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 11 

รอบที่ 2 สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับตัวช้ีวัดที่ 11 
ผู้เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

16 ผู้เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 

ติดตามและ
ประเมินเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ 50) 

รอบที่ 2 สพท.   

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
18 ผู้เรยีนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน 

เสมอกัน 
ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

19 ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

 รอบที่ 2   ส่วนกลาง 
(สนผ.) 

  

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 



ฎ 

 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

20 ผู้เรยีนไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 รอบที่ 2   ส่วนกลาง 
(สทร.)  

  

21 ครูไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้แกผู่้เรยีน 

 รอบที่ 2   ส่วนกลาง 
(สทร.)  

  

22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  
ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 

ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน สพท. 

รอบที่ 2 สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้แกผู่้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

25 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมลูประชากรวัยเรยีนและสามารถน ามาใช้ 
ในการวางแผนจัดการเรยีนรู้ให้แกผู่้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ตดิตามและ
ไม่ประเมินผล 

 

  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏบิัติ 
ใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลด
ใช้สารเคมจีากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  
  
  
  

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 



ฏ 

 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภณัฑ์และพลังงาน เพื่อลด
ปริมาณขยะ และมีการส่งเสรมิการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2  ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกัน ตัวช้ีวัดที่ 26 
 

28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2  ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกัน ตัวช้ีวัดที่ 26 
 

29 นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ มกีารขยายผลแหล่งเรยีนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2    

30 นักเรียน สถานศึกษา มีการเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบการลดปรมิาณคาร์บอน- 
ไดออกไซต์ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน  
และข้อมลูของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

ไม่ตดิตาม และ
ไม่ประเมินผล 

      

31 ครู มีความคดิสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ไม่ตดิตาม และ
ไม่ประเมินผล 

      

32 ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวตักรรมที่ผ่านกระบวนการคดิมาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

ไม่ตดิตาม และ
ไม่ประเมินผล 

      

33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานท่ีใหเ้ป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

    ส่วนกลาง 
(สนก.)  

 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการศึกษาอยา่งเป็นอิสระ ติดตามและ
ประเมินเทียบ 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ 100 ) 

รอบที่ 2 สพท.   

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 



ฐ 

 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

35 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยดืหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ 
จดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

ไม่ตดิตามและ
ไม่ประเมินผล 

   

36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง  
น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน 
การบริหารจัดการและตดัสินใจ ท้ังระบบ 

ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน สพท. 

รอบที่ 2 สพท.  ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้าง
หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ 
ในการบริหารและการจดัการศึกษา 

37 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ส่วนกลาง 
(สนก.)  

 

38 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

 

 
 

ส่วนกลาง 
(สนก.) 

 

39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 42 

รอบที่ 2 สพท.  ใช้ข้อมูลร่วมกับตัวชี้วัดที่ 42  

40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการเรยีนรูสู้่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 42 

รอบที่ 2 สพท.  

41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง 
มีแพลตฟอรม์ดิจิทลั (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหาร 
จัดการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.    

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 



ฑ 

 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผูน้ าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่
เป้าหมาย 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารและการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบรหิารและการจัด
การศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบรหิารและการจัดการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

 7 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสรมิให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   



ฒ 

 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

 8 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสรมิ สนับสนุน การมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
9 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวชิาการ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ดูแล ตดิตาม 
และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

10 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

11 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

12 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

13 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู ่
การปฏิบัต ิ

ติดตามและ 
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

14 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเรจ็ 
และเป็นแบบอย่างได ้
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความส าเรจ็ 
ตามภารกิจ ท้ังนี้เป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีเกิดประโยชนต์่อการศึกษาและสถานศึกษา  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับและสามารถยดึเป็น
แบบอย่างได ้

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

15 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมผีลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

16 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพ
ตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 สพท.  

17 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพ
ตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
4.1ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 สพท.  
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาใน
การติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่งข้อมลู
หรือผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

18 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานใน 
การประกอบอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 4.1 เด็กพิการเรียนรวม  
 4.2 เด็กด้อยโอกาส 
 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
(ประเด็นย่อย 4.1) 

รอบที่ 2 
(ประเด็นย่อย 4.2 

และ 4.3) 

สพท.  

19 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑไ์ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเดน่ท่ีประสบความส าเร็จเป็นที่ประจกัษ์ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจา้ง  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานท่ีไดร้ับรางวัล 
ในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและ 
เป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

20 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและ 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน 3 วิธี ดังนี้ 

       3.1 เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e - MES) โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และ
กระบวนการด าเนินงานท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือให้ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานประเมินผล 

      โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผล เปิด – ปิด ระบบ e – MES ดังนี ้
                  รอบท่ี 1  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 7 เมษายน 2563 - 1 มิถุนายน 2563 

      รอบท่ี 2  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 – 15 กันยายน 2563 
      3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักต่างๆ ในส่วนกลาง เช่น สารสนเทศจากระบบ DMC คะแนน O-NET NT ITA เป็นต้น 
      3.3 เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Monitoring and Evaluation System : EMES) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะด าเนินการลงพื้นที่ติดตาม ณ ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. เกณฑ์การประเมิน 

    การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
       4.1. การประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย 
  บรรลเุป้าหมาย    หมายถึง  มีผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามเปา้หมายหรือสูงกว่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
  ไม่บรรลเุป้าหมาย หมายถึง  มีผลส าเรจ็ของผลการด าเนินงานต่ ากวา่เป้าหมายของตัวช้ีวัด 
       4.2 การประเมินระดับคุณภาพ 
  4.2.1 เกณฑ์การประเมินระดับคณุภาพรายตัวช้ีวัด โดยก าหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
         ระดับ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม 
         ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก  
         ระดับ 3 หมายถึง ด ี   
         ระดับ 2 หมายถึง พอใช้  
         ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง   

4.2.2 เกณฑ์การประเมินระดับคณุภาพในภาพรวม ของตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดย่อย
มีค่าน้ าหนักเท่ากัน ดังนี ้

        1) สพป. มี 14 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดย่อย 5 ตัวช้ีวัด รวมเป็น 19 ตัวช้ีวัด  
        2) สพม. มี 13 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดย่อย 2 ตัวช้ีวัด รวมเป็น 15 ตัวช้ีวัด 
 
 



ถ 

 

  ระดับคุณภาพ สพป. (จ านวน 14 ตัวชี้วัด) มีค่าน ้าหนักรวม 19 สพม. (จ านวน 13 ตัวชี้วัด) มีค่าน ้าหนักรวม 15 
ปรับปรุง 19.00 – 34.20 15.00 – 27.00 
พอใช้ 34.21 – 49.20 27.01 – 39.00 

ดี 49.21 – 64.60 39.01 – 51.00 
ดีมาก 64.61 – 79.80 51.01 – 63.00 
ดีเย่ียม 79.81 – 95.00 63.01 – 75.00 

4.2.3 เกณฑ์การประเมินระดับคณุภาพในภาพรวม ของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 20 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สพป. (จ านวน 20 ประเด็น) มีคา่น ้าหนักรวม 45 สพม. (จ านวน 19 ประเด็น) มีค่าน ้าหนักรวม 44.50 

ปรับปรุง 45.00 – 81.00 44.50 – 80.10 
พอใช้ 81.01 – 117.00 80.11 – 115.70 

ดี 117.01 – 153.00 115.71 – 151.30 
ดีมาก 153.01 -189.00 151.31 – 186.90 
ดีเย่ียม 189.01 – 225.00 186.91 – 222.50 

4.2.4 เกณฑ์การประเมินระดับคณุภาพในภาพรวม ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา 

ระดับคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(ตัวช้ีวัดของ สพฐ. ค่าน้ าหนัก 19 และมาตรฐาน 

ค่าน้ าหนัก 45) มีค่าน ้าหนักรวม 64 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
(ตัวช้ีวัดของ สพฐ. ค่าน้ าหนัก 15 และมาตรฐาน 

ค่าน้ าหนัก 44.50) มีค่าน ้าหนักรวม 58.5 
ปรับปรุง 64.00 – 115.20 59.50 – 107.10 
พอใช้ 115.21 – 166.40 107.11 – 154.70 

ดี 166.41 – 217.60 154.71 - 202.30 
ดีมาก 217.61 – 268.80 202.31 – 249.90 
ดีเย่ียม 268.81 – 320.00 249.91 – 297.50 

  



1 
 

  
 

ส่วนที่ 1 
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



2 
 

 

 

 

นโยบายท่ี 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
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ตัวชี้วัด วิธีการติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาใน 
การรายงานผล 

หมายเหตุ 
ประเมินเทียบค่า

เป้าหมาย 
ประเมินระดับ

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด

มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
   

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี 
ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 
ผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ตัวช้ีวัดที่  2 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีค่านยิมที่พึง
ประสงค์ มคีุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

 

 รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่  3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรพัย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

  รอบที่ 2 

 

ตัวช้ีวัดที่  4 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับโอกาส 
และการพัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 

   ใช้ข้อมูลจากส านักส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุม่ที่
อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

   ใช้ข้อมูลจากส านักส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่  6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  รอบที่ 2 

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกัน ตัวช้ีวัดที่  7 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

   

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 



4 
 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  

 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม  
อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิัย และรักษาศีลธรรม   

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประเมินผลร่วมกับมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที ่3 ผู้เรียนระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพตามหลักสตูร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 

 
4 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60 
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นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
ตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมคีวามพรอ้มสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรนุแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบตัิต่าง ๆ เป็นต้น  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ

คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 

ติดตาม 
และ

ประเมินผล
โดยเทียบ

กับค่า
เป้าหมาย 

 

1. วธิีการด าเนินงาน  
   1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบ 
ต่อความมั่นคงปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  
          1.1.1 ภัยยาเสพตดิ 
                โครงการของ สพท. (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
          1.1.2 ภัยความรุนแรง 
                โครงการของ สพท  (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
          1.1.3 การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน 
                โครงการของ สพท  (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
           1.1.4 การค้ามนุษย ์
                โครงการของ สพท (โปรดระบุช่ือโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
          1.1.5 อาชญากรรมไซเบอร์ 
                โครงการของ สพท (โปรดระบุช่ือโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
          1.1.6 ภัยพิบัตติ่างๆ 
                โครงการของ สพท (โปรดระบุช่ือโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
           
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการป้องกันภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ของ 
สพท.  
 ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรมทีส่ร้างความรู้  
ความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทกุรูปแบบ 
ของสถานศึกษา อย่างน้อย  
2 แห่ง 
 หลักฐานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 

ฯลฯ 



6 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ

คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          1.1.7 อุบัติเหต ุ
                โครงการของ สพท (โปรดระบุช่ือโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
          1.1.8 โควิด-19 
                โครงการของ สพท (โปรดระบุช่ือโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
           1.1.9 ฝุ่น PM 2.5 
                โครงการของ สพท (โปรดระบุช่ือโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
            1.1.10 อื่นๆ 
                โครงการของ สพท (โปรดระบุช่ือโครงการและอธิบายวิธีการด าเนินงาน)                                                                          . 
                ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา  (โปรดระบุชื่อโครงการ)                                                                                           . 
   1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภยัของนักเรียนและโรงเรียน  
         บุคลากรของ สพท. ท่ีเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จ านวน………….. คน ขยายผลการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนและโรงเรียน ให้กับครู บคุลากรทางการศึกษา และนักเรียน หรือไม่  
           ไม่ม ี
           มี  จ านวนทั้งสิ้น..........คน จ าแนกเป็น 1) ครู และบคุลากรทางการศึกษา จ านวน………………คน 2) นักเรียน จ านวน…………คน 
         ขยายผลโดยการ.....................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................................... 
2. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียนท้ังหมด จ านวน…………. คน  ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัย
คุกคามฯ (อย่างน้อย 1 ประเภท)   จ านวน…………. คน คิดเป็นร้อยละ…………..  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ

คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนนักเรียน ทีไ่ด้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ จ าแนกตามประเภท 

ภัยคุกคาม จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ (คน) 

1. ภัยยาเสพติด  
2. ภัยความรุนแรง  
3. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ  
4. การค้ามนุษย ์  
5. อาชญากรรมไซเบอร ์  
6. ภัยพิบัติต่างๆ  
7. อุบัติเหต ุ  
8. โควิด-19   
9. ฝุ่น PM 2.5  
10. อื่นๆ (โปรดระบ…ุ………………………….………..)  

หมายเหตุ : 
 1. ตารางที่ 3.1 จ านวนผู้เรียน สามารถนับซ้ าได้  
 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน เป็นการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ เรื่อง การจดัระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภยัหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น รวมไปถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ หรือภาวะน้ าหนักเกนิเกณฑ์ในนักเรียน สามารถน าความรู้ไปถา่ยทอดสูโ่รงเรียนและนักเรียนได้ ฯลฯ 
 3. รูปแบบภัยคุกคาม จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
    3.1 ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ท่ีเป็นผลติภณัฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ที่เมื่อเสพเขา้สู่ร่างกาย 
โดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลานาน ท าให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น และมีผลต่อร่างกายและจติใจ 
เช่น สารระเหย ยาอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล้า บุหรี ่เป็นต้น 
    3.2 ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการใช้ก าลังหรือพลังทางกาย การท าร้ายจติใจ การรังแกกัน การใช้ถ้อยค าหยาบคาย เหยยีดหยาม  
ด่าทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อื่น ต่อกลุ่ม หรอืชุมชนอื่น เพื่อให้เกิดหรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การเสยีชีวิต
คุกคามให้หวาดกลัว ท าลายหรือรดีไถทรัพยส์ินสมบัติ และกล่าวโทษผู้อื่นเมื่อมสีิ่งไมด่ีเกิดขึ้น รวมถึง การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (cyber bullying) 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับ

คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

โดยใช้อินเตอรเ์น็ต เช่น ครลูงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ครลู่วงละเมดิทางเพศนักเรียน เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ SMS เพื่อสร้าง
ความเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เป็นต้น 
    3.3 การคุกคามในชีวิตและทรพัย์สิน หมายถึง การแสดงอ านาจดว้ยกิริยาหรือวาจา เป็นพฤติกรรมท่ีกระท าอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
โดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและข่มขู่ ท าใหเ้หยื่อเกิดความตกใจ หวาดกลัว เช่น การข่มขูเ่หยื่อว่าจะท าอันตรายให้ถึงแกชี่วิต 
ร่างกาย หรือทรัพยส์ิน เป็นต้น 
    3.4 การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยความมิชอบตามกฎหมาย ด้วยวิธีการ 
ขู่เข็ญ การใช้ก าลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้อ านาจโดยมิชอบ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความยินยอมของบุคคล รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าใหต้กอยู่ใต้บังคับ หรือการตดัอวัยวะออกจาก
ร่างกาย  
    3.5 อาชญากรรมไซเบอร์ หมายถึง ความผิดที่กระท าขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบคุคล ด้วยเหตุจูงใจทางอาญา มเีจตนาท าให้เหยื่อ
เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือท าร้ายร่างกาย หรือจิตใจของเหยื่อ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่ อาทิ อินเทอร์เนต็ (ห้องแช็ต 
อีเมล กระดานประกาศ และกลุม่ข่าว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอม็เอส/เอ็มเอ็มเอส) 
    3.6 ภัยพิบัติต่างๆ หมายถึง ภยัที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพยส์ิน โดยส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น  
และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 
         อุทกภัย  คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ าท่วมหรือน้ าท่วมฉับพลัน มีสาเหตมุาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
         วาตภัย   คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบา้นเรือน ต้นไม ้และสิ่งก่อสร้าง  
         ภัยหนาว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด อุณหภูมิต่ ากว่า 8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมลิดลงอย่างต่อเนื่อง 
         ภัยแล้ง   คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกดิความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
         อัคคีภัย  คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าท่ีขาดการควบคมุดูแล ท าให้เกิดการตดิต่อลุกลามไปตามบรเิวณที่มเีชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง       
                         สร้างความสญูเสยีให้ทรัพย์สินและชีวิต 
    3.7 อุบัติเหตุ หมายถึง ภยัจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นอย่างไม่คาดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไมม่ีสิ่งบอกเหตุลว่งหน้า แต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่เป็น       
ผลเชิงลบ เช่น อุบัตเิหตุจากการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน อุบตัิเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ อุบัติเหตจุากการเล่นน้ า ฯลฯ 
    3.8 โควิด-19 หมายถึง โรคตดิเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไวรัสทีม่ีสายพันธุกรรมที่เกีย่วข้องกับไวรสัที่ก่อโรคซาร์ส วิธีการติดต่อโรค คือการติดต่อ
จากคนสู่คน ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดจากละอองสารคัดหลั่งจากระบบการหายใจของบุคคลที่ตดิเช้ือ ซึ่งมีอาการไอหรือจาม มรีะยะฟักตัวของโรคระหว่าง 
2 – 14 วัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    3.9 ฝุ่น PM 2.5 หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สามารถแพร่กระจายเข้าสูท่างเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะอ่ืนๆ
ในร่างกาย โดยตัวฝุ่นเป็นพาหะน าสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท และสารก่อมะเร็งอื่นๆ หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน หรือสะสม 
ในร่างกาย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด ฯลฯ 
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………........................................................................................................................................................................……………………………… 
…………………………......................................................................................................................................................................………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………........................................................................................................................................................................……………………………… 
…………………………......................................................................................................................................................................………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………........................................................................................................................................................................……………………………… 
………………………….......................................................................................................................................................................………………………………… 
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นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
ตัวชี้วัดที ่ 4 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศพก.จชต.)  
 
นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
ตัวชี้วัดที ่ 5 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุม่ชาติพันธุ์ กลุม่ผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สงู ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคณุภาพ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ สอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ี 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)  
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นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
ตัวชี้วัดที่  6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร งเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
5 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเ้รียน
ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์  
“อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 100 และ 
2. มีศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
หรือ มีสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562–2563 อย่างน้อย 1 แห่ง 
และ 
3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผูเ้รียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(SEP for SDGs)  
 

1. วิธีการด าเนินงาน 
    1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
“อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
          1.1.1 การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          1.1.2 การน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.2 สพท. ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษา ด าเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.3 สพท. ด าเนินส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษา จดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการด าเนินงาน 
    2.1 เชิงปริมาณ 
         2.1.1 สถานศึกษาในสังกดัทั้งหมด จ านวน ....... แห่ง น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
“อยู่อย่างพอเพียง” จ านวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......   
      

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 โครงการ/กจิกรรม  
ของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรม- 
ราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 ไปพัฒนาผู้เรยีนให ้
มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์  
“อยู่อย่างพอเพียง” อย่างน้อย  
5 แห่ง   
 โครงการ/กจิกรรม ของ
สถานศึกษาท่ีน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”  
อย่างน้อย 5 แห่ง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พอเพียงด้านการศึกษา 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเ้รียน
ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์  
“อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 100 และ 
2. มีศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
หรือ มีสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562–2563 อย่างน้อย 1 แห่ง 

         2.1.2 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดทั้งหมด จ านวน ............. แห่ง  
                  1) ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
จ านวน .............. แห่ง  คิดเป็นร้อยละ.......        
                  2) ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ านวน .............. แห่ง  คิดเป็นรอ้ยละ .............. 
         2.1.3 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ผู้เรยีนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) จ านวน ........... แห่ง   
ตารางที่ 6.1 แสดงการด าเนินงานที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจ โดยการจดัการเรียนสอนในรูปแบบการบูรณาการกลุม่สาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ 

รูปแบบการจัด การเรียนการสอน 
(โปรดระบุชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม) 

โครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ 

บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10 
ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     
ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชวีิตที่มั่นคง มีคุณธรรม    
ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชพี    
ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองด ี    
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    

  
 

 หนังสือน าส่งเพื่อขอรับ 
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562–2563 
 รายงานผลการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผูเ้รียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   (ถ้า
มี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 

ฯลฯ 
 
 
 
3 
 

จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรม   
ราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
“อยู่อย่างพอเพียง”  ร้อยละ 100  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
2 

 
 

จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรม   
ราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง”  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

หมายเหตุ :  
1. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยให้ สพท. ระบุกิจกรรมทีส่ถานศึกษาด าเนินการ เช่น การปลูกป่า กวาดลานวดั เก็บขยะ 
ฯลฯ    
2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผูเ้รียน 4 ด้าน 
   2.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
         1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
         2) ยึดมั่นในศาสนา 
         3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย ์
         4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
     2.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
         1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี  
         2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม 
         3) ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งที่ช่ัว 
         4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
    2.3 มีงานท า – มีอาชีพ  
         1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน 
สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
         2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนท างานเป็นและมีงานท า 
ในที่สุด 
         3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
   2.4 เป็นพลเมืองด ี
         1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
         2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสรมิให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เปน็ 
พลเมืองด ี
         3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้กต็้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ด้วยความ มีน้ าใจ และความเอื้ออาทร 

 
 
 
1 

จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรม   
ราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง”  น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 เชิงคุณภาพ 
          2.2.1 ผลการด าเนินงานของ สพท.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          2.2.2 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม) 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
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ตัวชี้วัด วิธีการติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาใน 
การรายงานผล 

หมายเหตุ 
ประเมินเทียบค่า

เป้าหมาย 
ประเมินระดับ

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  8 จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   

ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ร่วมกับมำตรฐำนท่ี 3 ตัวบ่งช้ีที่ 
4 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 
ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ 

ตัวช้ีวัดที่  9 ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นดำ้นกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้ำนกำรรูเ้รื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA 

 

 รอบที่ 2 

 

ตัวช้ีวัดที่  10 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีศักยภำพไดร้บัโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 

   

ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ร่วมกับมำตรฐำนท่ี 3 ตัวบ่งช้ีที่ 
4 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 
ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ และใช้
ข้อมูลจำกส ำนักส่วนกลำง 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่  8 จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ  

 
  



18 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่  9 ผู้เรียนระดับมัธยมศกึษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะทีจ่ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนกลุม่เป้ำหมำยในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ไดร้ับกำรพฒันำสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 

1. วธิีการด าเนินงาน  
     สพท. ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนบัสนุนกำรพัฒนำสมรรถนะควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน ควำมฉลำดรู ้
ด้ำนคณติศำสตร์ และควำมฉลำดรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน PISA 2021  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปรมิำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง 
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล ใหร้ำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน  
ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
หมายเหตุ : ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น หมำยถึง ผู้เรยีนในระดับชั้นมัธยมศกึษำ
ตอนต้น (ผู้เรียนท่ีเกิดในช่วง 1 พ.ค. 2548 – 30 เม.ย. 2549) ที่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำส่งข้อมลู
รำยชื่อผู้เรียนให้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับฝึกกำรท ำข้อสอบกำรประเมนิ
สมรรถนะ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  
   2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร
สนับสนุน ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน 
มีสมรรถนะตำมแนวทำง 
กำรประเมิน PISA 
 หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนกลุม่เป้ำหมำยในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ไดร้ับกำรพฒันำสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนกลุม่เป้ำหมำยในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ไดร้ับกำรพฒันำสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนกลุม่เป้ำหมำยในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ไดร้ับกำรพฒันำสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนกลุม่เป้ำหมำยในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ไดร้ับกำรพฒันำสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่  10 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเขำ้สู่เวทกีำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ประเด็นย่อยท่ี 4.3 เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ และจำกส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดศึกษำ 

(สนก.) ส ำนักพัฒนำครูและบุคลำกรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพค.) (โครงกำรมลูนิธิส่งเสริมโอลมิปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตรศ์ึกษำ ในพระอุปถัมภส์มเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.)) และส ำนักงำนบริหำรงำนควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ  
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นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
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ตัวชี้วัด 
วิธีการติดตาม ประเมินผล 

ระยะเวลาใน 
การรายงานผล 

หมายเหตุ ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

ประเมินระดับ
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่  11 ผู้เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (3R8C) 

  รอบที่ 2 
 

ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของผูเ้รียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

 รอบที่ 1 

ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ประเดน็ 
กำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test : NT) 

ตัวช้ีวัดที่  13 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 

  รอบที่ 1 
 

ตัวช้ีวัดที่  14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำม
ควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและน ำไป
ปฏิบัติได ้

 

 รอบที่ 2 

 

ตัวช้ีวัดที่  15 ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยดืหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

  

 

ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 11ผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสตูร มีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

ตัวช้ีวัดที่  16 ผู้เรยีนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  รอบที่ 2 

 

ตัวช้ีวัดที่  17 ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

  รอบที่ 2 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C) (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 15  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

ผ่านระดับ 3 และจ ำนวนผู้เรียนแต่ละชั้น  
มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวเิครำะห์ และ
เขียน ระดับดีเย่ียม ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. วธิีการด าเนินงาน  
     สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถำนศึกษำพัฒนำผู้เรยีน ดังนี ้

1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรยีนให้มีทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.2 กำรส่งเสรมิ สนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มสีมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.3 กำรส่งเสรมิ สนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
           1.3.1 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลกำรเรียนและเตรียมผู้เรียน 
สู่ศตวรรษที่ 21 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           1.3.2 โครงกำร/กิจกรรม อื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร
ที่พัฒนำผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสตูร มีทักษะ 
กำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) 
 หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ........................ 
2. ........................ 

ฯลฯ 

 
4 

ผ่านระดับ 3 และจ ำนวนผู้เรียนแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวเิครำะห์ และ
เขียน ระดับดีเย่ียม ต้ังแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนแตล่ะชั้นมผีลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป  
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนแตล่ะชั้นมผีลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป  
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันใดช้ันหนึ่งมีผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป  
น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2. ผลการด าเนินงาน  
    2.1 เชิงปริมาณ  
ตารางที่ 11.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของนักเรียนทีม่ีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ที่จบแต่ละชัน้ 

ทั้งหมด 
 (คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ (คน) 

ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน 
ระดับดีขึ้นไป  

 ผ่าน ดี ดีเย่ียม จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1           

ป.2       

ป.3       

ป.4       

ป.5       

ป.6       

ม.1       

ม.2       

ม.3       

ม.4       

ม.5       

ม.6       
รวม             

 
 

จัดท ำเป็นเอกสำรแนบไฟล์ excel  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ :  
1. ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คดิวิเครำะห์และเขียน หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
ตำมแบบ ปพ.6 (แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรฯ) 
2. จ ำนวนนักเรียนที่มผีลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป หมำยถึง จ ำนวน
นักเรียนท่ีมผีลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน อยู่ในระดับดีและดเียี่ยม 
                                             
   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
ตัวชี้วัดที ่ 12 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรยีนระดับชำติ (National Test : NT)  
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไปในแตล่ะวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ  

13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.)  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

1. วธิีการด าเนินงาน  
    1.1 สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรยีน (กำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)) ดังนี้   
        1.1.1 แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
        1.1.2 กำรส่งเสริม สนับสนนุครูผูส้อน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
        1.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
    1.2 กำรพัฒนำนวัตกรรม หรือรูปแบบ หรืองำนวิจัยในกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
(ผู้พัฒนำหรือเจ้ำของผลงำนต้องเป็นบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเท่ำนั้น) (ถ้ำมีโปรดระบุ) 
        1.2.1 ช่ือนวัตกรรม…………ปีท่ีด ำเนินกำร…………… 
        1.2.2 ช่ือนวัตกรรม…………ปีท่ีด ำเนินกำร……………. 

ฯลฯ 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary 
National Educational Test :  
O-NET)  
 เอกสำรแสดงกำรน ำผล 
กำรทดสอบมำสังเครำะห์และใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 นวัตกรรม หรือรูปแบบ หรือ
งำนวิจัยในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักเรียน (ถ้ำมี) 
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. ............................................... 
2. ............................................... 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
3 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจำกปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
2 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
1 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป ไม่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงจากปกีารศึกษาท่ีผ่านมา 

2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล  
      2.1.2 ผลกำรเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละของนักเรยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผล 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำรอ้ยละ 50 ข้ึนไป ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2562 และปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้น จ ำนวน...................กลุม่สำระกำรเรยีนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561 
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........ 
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13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส าหรับ สพป. และ สพม.) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  

1. วธิีการด าเนินงาน  
    1.1 สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรยีน (กำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)) ดังนี้   
        1.1.1 แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
        1.1.2 กำรส่งเสริม สนับสนนุครูผูส้อน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
        1.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
    1.2 กำรพัฒนำนวัตกรรม หรือรูปแบบ หรืองำนวิจัยในกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
(ผู้พัฒนำหรือเจ้ำของผลงำนต้องเป็นบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเท่ำนั้น) (ถ้ำมีโปรดระบุ) 
        1.2.1 ช่ือนวัตกรรม…………ปีท่ีด ำเนินกำร…………… 
        1.2.2 ช่ือนวัตกรรม…………ปีท่ีด ำเนินกำร……………. 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary 
National Educational Test :  
O-NET)  
 เอกสำรแสดงกำรน ำผล 
กำรทดสอบมำสังเครำะห์และใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 นวัตกรรม หรือรูปแบบ หรือ
งำนวิจัยในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักเรียน (ถ้ำมี) 
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. ............................................ 
2. ............................................ 

ฯลฯ 

 
 
4 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 3 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
3 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 2 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
2 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 1 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
1 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป ไม่เพ่ิมขึ้น 
หรือลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล  
      2.1.2 ผลกำรเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละของผูเ้รียนช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป ระหว่ำงปีกำรกำรศึกษำ 2562  
และปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้นจ ำนวน...................กลุม่สำระกำรเรยีนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561  
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........ 
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13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรูข้ึ้นไป 

1. วธิีการด าเนินงาน  
    1.1 สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรยีน (กำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)) ดังนี้   
        1.1.1 แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
        1.1.2 กำรส่งเสริม สนับสนนุครูผูส้อน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
        1.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
    1.2 กำรพัฒนำนวัตกรรม หรือรูปแบบ หรืองำนวิจัยในกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน 
(ผู้พัฒนำหรือเจ้ำของผลงำนต้องเป็นบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเท่ำนั้น)  
(ถ้ำมีโปรดระบุ) 
        1.2.1 ช่ือนวัตกรรม…………ปีท่ีด ำเนินกำร…………… 
        1.2.2 ช่ือนวัตกรรม…………ปีท่ีด ำเนินกำร……………. 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary 
National Educational Test :  
O-NET)  
 เอกสำรแสดงกำรน ำ 
ผลกำรทดสอบมำสังเครำะห์และ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 นวัตกรรม หรือรูปแบบ หรือ
งำนวิจัยในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักเรียน (ถ้ำมี) 
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. ............................................ 
2. ............................................ 

ฯลฯ 

 
 
4 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 3 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
3 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 2 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
2 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 1 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
1 

จ ำนวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป ไม่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงจากปกีารศึกษาท่ีผ่านมา 

2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล  
      2.1.2 ผลกำรเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละของผูเ้รียนช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ข้ึนไป ระหว่ำงปีกำรกำรศึกษำ 2562 
และปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้นจ ำนวน......................กลุ่มสำระกำรเรียนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561  
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........ 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่ อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัด  
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้  
  14.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 

ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

   
5  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ   
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ  
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ     
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1.  วิธีการด าเนินงาน   
     สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนบัสนุน เพื่อพัฒนำผู้เรียนใหม้ีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ  
(สพท. รำยงำนเฉพำะประเด็นที่ด ำเนินงำน) ดังนี้   
         1.1 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพ้ืนฐำน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................….....................  
         1.2 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….........................................  
         1.3 กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
         1.4 กำรจัดโครงงำนอำชีพ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………........................  
         1.5 กำรจัดฐำนกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับอำชีพ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................… 
         1.6 กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……….............. 
         1.7 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................……………….................. 
         1.8 กำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) 
………………..................……………………………………………………………………………………………………………………….........................………. 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/ กิจกรรม ท่ีส่งเสริม
ทักษะ กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/ กิจกรรม ท่ีส่งเสริม
ทักษะ กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำของ
สถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 เอกสำร/ หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1.............................................. 
2.............................................. 
3..............................................  
       ฯลฯ 
 
 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. ผลการด าเนินงาน 
    2.1 เชิงปริมาณ 
          ผู้จบกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน…….. คน (ณ 30 เม.ย.63) ไดร้ับกำรเสรมิทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ (อย่ำงน้อย 1 ประเภท) จ ำนวน…….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..  
ตารางที่ 14.1.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ทีไ่ด้รับกำรเสรมิทักษะกำรเรียนรู ้
ที่เช่ือมโยงสู่อำชีพ  

ประเภทการเสรมิทักษะ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

การได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู ้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน    

2. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม   

3. กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ   

4. กำรจัดโครงงำนอำชีพ   

5. กำรจัดฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ   

6. กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

7. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   

8. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)   

หมายเหตุ :  
1. จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ สำมำรถนับซ้ ำได ้
2. กำรเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพตำมแนวทำงกำรเสรมิทักษะและสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักเรียน  
ของกลุ่มพัฒนำระบบกำรแนะแนว ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3. กำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) หมำยถึง กระบวนกำรด ำเนินกำรให้นักเรียนได้ส ำรวจ รูจ้ัก และค้นพบ
ตนเองและอำชีพเข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนตำมสภำพจริง ในสถำนประกอบกำร/แหล่งเรยีนรู้ เพื่อเรียนรู้โลกของอำชีพสร้ำงเสรมิ
ประสบกำรณ์และพัฒนำคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน  
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ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................  
 
3. ปัญหา อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………..............................................……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................……………… 
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14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส าหรับ สพป. และ สพม.)  

ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

   
5  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ทีไ่ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรยีนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1.  วิธีการด าเนินงาน   
     สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนบัสนุน เพื่อพัฒนำผู้เรียนใหม้ีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ  
(สพท. รำยงำนเฉพำะประเด็นที่ด ำเนินงำน) ดังนี้  
         1.1 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพ้ืนฐำน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 
         1.2 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
         1.3 กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
         1.4 กำรจัดโครงงำนอำชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 
         1.5 กำรจัดฐำนกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับอำชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
         1.6 กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................… 
         1.7 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……… 
         1.8 กำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………. 
         

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/ 
กิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะ กำรเรียนรู้
ที่เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ
ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/ 
กิจกรรม ท่ีส่งเสรมิทักษะ กำรเรียนรู้
ที่เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ
ของสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1........................................... 

2........................................... 
       ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ทีไ่ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรยีนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ทีไ่ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรยีนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ทีไ่ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรยีนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 



35 
 

ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ทีไ่ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรยีนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 เชิงปริมาณ 
          ผู้จบกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน…….. คน (ณ 30 เม.ย.63) ได้รบักำรเสริมทักษะ
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ (อย่ำงน้อย 1 ประเภท) จ ำนวน…….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..  
 
ตารางที่ 14.2.1 แสดงจ ำนวนของผู้เรียนทีจ่บกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 3 ทีไ่ด้รับกำรเสรมิทักษะกำรเรยีนรู ้
ที่เช่ือมโยงสู่อำชีพ  

ประเภทการเสรมิทักษะ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

การได้รับการเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน    

2. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม   

3. กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ   

4. กำรจัดโครงงำนอำชีพ   

5. กำรจัดฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ   

6. กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

7. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   

8. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)   

หมายเหตุ :  
1. จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ สำมำรถนับซ้ ำได ้
2. กำรเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพตำมแนวทำงกำรเสรมิทักษะและสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพให้กับ
นักเรียน ของกลุ่มพัฒนำระบบกำรแนะแนว ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 
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ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

3. กำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) หมำยถึง กระบวนกำรด ำเนินกำรให้นักเรียนได้ส ำรวจ รูจ้ัก 
และค้นพบตนเองและอำชีพเข้ำสูโ่ลกของกำรท ำงำนตำมสภำพจริง ในสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู ้เพื่อเรียนรูโ้ลก
ของอำชีพสร้ำงเสริมประสบกำรณแ์ละพัฒนำคณุลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน  
 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………..............................................……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................  
3. ปัญหา อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………..............................................………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................… 
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14.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1.  วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนบัสนุน เพื่อพัฒนำผู้เรียนใหม้ีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ  
(สพท. รำยงำนเฉพำะประเด็นที่ด ำเนินงำน) ดังนี้   
         1.1 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพ้ืนฐำน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................………......... 
         1.2 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
         1.3 กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
         1.4 กำรจัดโครงงำนอำชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………............ 
         1.5 กำรจัดฐำนกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับอำชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
         1.6 กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………........... 
         1.7 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………………...... 
         1.8 กำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) 
………………………………………………………………………………………………………………………...............……………….........................………. 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม ท่ีส่งเสริม
ทักษะกำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยง 
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/ กิจกรรม ท่ีส่งเสริม
ทักษะ กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำของ
สถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องโปรดระบ ุ
1................................................. 

2................................................ 
       ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ทีไ่ด้รับกำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ  
น้อยกว่าร้อยละ 50 



38 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  2. ผลการด าเนินงาน 
    2.1 เชิงปริมาณ 
          ผู้จบกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน…….. คน (ณ 30 เม.ย.63) ได้รบักำรเสริมทักษะ 
กำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ (อย่ำงน้อย 1 ประเภท) จ ำนวน…….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..  
ตารางที่ 14.3.1 แสดงจ ำนวนของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ทีไ่ด้รับกำรเสรมิทักษะกำรเรยีนรู้ที่เชื่อมโยง 
สู่อำชีพ  

ประเภทการเสรมิทักษะ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

การได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู ้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน    

2. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม   

3. กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ   

4. กำรจัดโครงงำนอำชีพ   

5. กำรจัดฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ   

6. กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

7. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   

8. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)    

หมายเหตุ :  
1. จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ สำมำรถนับซ้ ำได ้
2. รูปแบบกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพตำมแนวทำงกำรเสริมทักษะและสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพให้กับ
นักเรียน ของกลุ่มพัฒนำระบบกำรแนะแนว ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
3. กำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) หมำยถึง กระบวนกำรด ำเนินกำรให้นักเรียนได้ส ำรวจ รูจ้ัก และ
ค้นพบตนเองและอำชีพเข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนตำมสภำพจริง ในสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้ เพือ่เรียนรูโ้ลกของอำชีพ 
สร้ำงเสริมประสบกำรณ์และพัฒนำคุณลักษณะที่เกีย่วข้องกับกำรท ำงำน 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 
3. ปัญหา อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 15 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นไดภ้ำยใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับตัวช้ีวัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะส ำคัญตำมหลักสตูร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C)  
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะทีด่ี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจติใจ 

16.1 ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้ำน ต้ังแต่ร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

1. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวยั ไดร้ับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 
................................................................................................................................................................................... 
 2. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 เชิงปริมาณ 
        2.1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปีกำรศึกษำ 2562 (31 มีนำคม 2563) ทั้งหมด จ ำนวน.....คน จ ำแนกเป็น 
               1) ผู้เรียนปกต ิ       จ ำนวน..................คน  
               2) ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง      จ ำนวน.................คน  
        2.1.2 ผู้เรียนปกติ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ดำ้นอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสตปิัญญำ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน จ ำนวน................คน  คิดเป็นร้อยละ..............  
ตารางที่ 16.1.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกตริะดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย    
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ดำ้นสังคม และด้ำนสติปัญญำ จ ำแนกตำมสถำนศึกษำ  

ที่ โรงเรียน 
จ านวนผูเ้รียนปกติ

ระดบัปฐมวัยทั้งหมด 
(อ.3) 

จ ำนวนผู้เรียนปกติท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร  
คุณภำพระดับ 3 แยกแต่ละด้ำน (คน) 

จ ำนวนผู้เรียนปกติ 
ท่ีผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน

พัฒนำกำรคุณภำพ
ระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน 

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ตัว 

อย่าง 
 โรงเรียน ก  120 100 83.33 90 75.00  85 70.83  90 75.00 85 70.83 

1 โรงเรียน ข 100 100 100 90 90 95 95 90 90 87 87 

2             

   จัดท ำเป็นเอกสำรแนบไฟล์ Excel   

 รวม            

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 โครงกำร/กจิกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนใหผู้้เรยีนให้มีสุขภำวะ 
ที่ด ี
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องโปรดระบ ุ
1................................................. 

2................................................ 
       ฯลฯ 
 

 
4 

 
 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้ำน ต้ังแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ทั้ง 4 ด้ำน ต้ังแต่ร้อยละ 75 
ขึ้นไป 

 หมายเหตุ  :  
 1. ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน หมำยถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิในคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ดำ้น ตำมคู่มือ
ด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนทีจ่บหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยั พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ.  
 2. เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ม ี3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 3 (ดี) ตำมคู่มือ
ด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนทีจ่บหลักสูตรปฐมวยั พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ. 
             3. กำรคิดค ำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติ เท่ำนั้น 
             4. ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง หมำยถึง นกัเรียนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ มีควำมบกพร่องเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ ทั้งภำษำพูดและ
ภำษำเขยีน มีปญัหำทำงด้ำนกำรฟัง กำรคิด กำรพูดคุยกับผูอ้ื่น กำรอ่ำน กำรสะกดค ำหรือกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มี 
ควำมบกพรอ่งทำงกำรรับรู้จำกกำรได้รบับำดเจ็บทำงสมอง      
      2.2 เชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

 
2 
 
 

 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำ  ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้ำน ต้ังแต่ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 
ทั้ง 4 ด้ำน น้อยกว่าร้อยละ 
70 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะทีด่ี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจติใจ 

16.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับ สพป. และ สพม.) 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน 
ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. วิธีการด าเนินงาน 
    สพท. ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำนักเรียนให้มสีุขภำวะทีด่ี ดังนี ้
...................................................................................................................................................................................    
2. ผลการด าเนินงาน     
   2.1 เชิงปริมาณ     
      2.1.1 ผู้เรยีนในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทั้งหมด จ ำนวน...........คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ม.ิย. 2563)  
      2.1.2 ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผูเ้รียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มผีลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน จ ำแนกรำยดำ้น ดังนี ้

     1) ด้ำนน้ ำหนัก         จ ำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     2) ด้ำนส่วนสูง จ ำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     3) ด้ำนสมรรถภำพทำงกำย จ ำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     4) ด้ำนสุขภำพจิต จ ำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............... 

ตารางที่ 16.2.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีผลกำรประเมินสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตตำมเกณฑม์ำตรฐำน จ ำแนกตำมรำยชั้นเรียน  

 
ระดับชั้น 

จ ำนวนผู้เรียน 
 ทั้งหมด 

(คน) 

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (คน) 

ด้ำนน้ ำหนัก 
(สมส่วน) 

ด้ำนส่วนสูง 
(สมส่วน) 

ด้ำนสมมรรถภำพ
ทำงกำย 

ด้ำนสุขภำพจิต 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ป.1          
ป.2  จัดท าเป็นเอกสารแนบ (File Excel เท่าน้ัน) 
...          
ม.6          

รวม          

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรบันทึกน้ ำหนัก ส่วนสูง 
ผลกำรทดสอบ สมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
 รำยงำนผลกำรประเมินด้ำนจติใจ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบ ุ
1................................................. 
2................................................ 

       ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน 
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน 
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ด้านใด
ด้านหนึ่ง น้อยกว่า 
ร้อยละ 60   
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ : 
1. ในกำรเก็บข้อมูลครั้งนี้ “สุขภำวะ” หมำยถึง สุขภำพกำยและสุขภำพจิต 
2. สุขภำพกำย หมำยถึง สภำวะของร่ำงกำยที่เจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ทุพพลภำพ 
อวัยวะต่ำงๆ อยู่ในสภำพที่ดี มีควำมสมบรูณ์ แข็งแรง สำมำรถท ำงำนได้เป็นปกติและมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย  - น้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
                  - สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑม์ำตรฐำนกรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
3. สุขภำพจิต หมำยถึง สภำวะจิตใจท่ีมีควำมสดช่ืน แจ่มใส มีควำมมั่นคง มีปฏิภำณไหวพริบในกำรแสดงออก 
ตำมสถำนกำรณ์ได้เหมำะสมตำมวัย ควบคุมอำรมณไ์ด้ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม  
และสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน กรมสุขภำพจติ กระทรวงสำธำรณสุข 
 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

 
 
  



45 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรจัดกำรเรยีนรู้ หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 

ติดตาม 
และประเมินผลโดย

เทียบกับค่าเป้าหมาย 

1. วิธีการด าเนินงาน 
   สพท. ด ำเนินกำรส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ
กำรเรยีนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรยีนรู้ ดังนี ้

1.1 กำรเปลีย่นบทบำทจำก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” โดย สพท. ด ำเนินกำร 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
1.2 กำรเปลีย่นบทบำทจำก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” โดยกำรพัฒนำตนเอง 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
1.3 กำรจัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ของครู โดยเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
1.4 กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ ในกำรเปลีย่นบทบำทจำก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

2. ผลการด าเนินงาน 
    2.1 เชิงปริมาณ 
         2.1.1 ครูผู้สอนในสังกัด ทัง้หมด จ ำนวน..............คน (ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 
         2.1.2 ครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือพัฒนำตนเองในกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครผูู้สอน” เปน็ “Coach”  
จ ำนวน..............คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
         2.1.3 ครูผู้สอนที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจดักำรเรียนรู้ ในกำรเปลีย่นบทบำทจำก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” 
จ ำนวน..............คน คิดเป็นร้อยละ.......... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน 
 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศจำก สพท. 
 ตัวอย่ำงแผนกำรสอนที่เปลีย่น
บทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
 ร่องรอยกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยเปลี่ยนบทบำทจำก 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” 
 บันทึกกำรท ำ PLC ของสถำนศึกษำ 
อย่ำงน้อย 1 แห่ง 
  เอกสำร/หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
โปรดระบ ุ
1................................................................ 
2................................................................ 

ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

           2.1.4  ครูผูส้อนที่จัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ โดยเปลีย่นบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จ ำนวน..........คน 
คิดเป็นร้อยละ.......... 
          2.1.5 ครูผูส้อนที่สำมำรถเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” จ ำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ..........  
หมายเหตุ :  
1. ครูผู้สอน หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำงท่ีปฏิบัติกำรสอน 
2. Coach หมำยถึง ครูผู้ให้ค ำปรกึษำ ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาอุปสรรค 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
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ตัวชี วัด 
วิธีการติดตาม ประเมินผล 

ระยะเวลาใน 
การรายงานผล 

หมายเหตุ ประเมินเทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมินระดับ
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่  18 ผู้เรยีนทกุคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   รอบที่ 2  
ตัวช้ีวัดที่  19 ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมศิาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

   ใช้ข้อมูลจากส านัก
ส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่  20 ผู้เรยีนไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

   
ใช้ข้อมูลจากส านัก
ส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่  21 ครูไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ 
เป็นเครื่องมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

   ใช้ข้อมูลจากส านัก
ส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่  22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพื้นที ่

   

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษา 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพื่อการประกันคณุภาพ
การศึกษา (ระดบัปฐมวัย 
และระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน) 

ตัวช้ีวัดที่  23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  รอบที่ 2 
 

ตัวช้ีวัดที่  24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 รอบที่ 2 

 

ตัวช้ีวดัที่  25 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมลูประชากรวัยเรยีนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ไม่ตดิตามและประเมินผล 

 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
 18.1 ระดับประถมศึกษา (ส้าหรับ สพป.) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ านวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษา ภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ร้อยละ 100 

1. วธิีการด้าเนินงาน  
     1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศกึษาภาคบังคับ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
     1.2 สพท. ด าเนินกระบวนการรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
2. ผลการด้าเนินงาน  
    2.1 เชิงปริมาณ 
    ประชากร ตาม ทร.14 ท่ีเกิดป ีพ.ศ. 2556 ในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน….....คน  ไดเ้ข้าเรยีนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน .....…คน คิดเป็นร้อยละ….... 
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลการรายงานผลจากระบบ e-MES การติดตามประชากรวัยเรียนเข้าเรียนช้ัน ป.1  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
 

 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
 
4 

จ านวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ตั งแต่ร้อยละ 99 ขึ นไป 

 
3 

จ านวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ตั งแต่ร้อยละ 98 ขึ นไป 

 
2 

จ านวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ตั งแต่ร้อยละ 97 ขึ นไป 

 
1 

จ านวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการ 
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
น้อยกว่าร้อยละ 97 
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18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ส้าหรับ สพป.)  
ระดับ

คุณภาพ 
ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2563  
ร้อยละ 100 

1. วธิีการด้าเนินงาน  
     1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศกึษาภาคบังคับ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
     1.2 สพท. ด าเนินกระบวนการรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
2. ผลการด้าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
             ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาไม่ต้องรายงานข้อมูลเชิงปรมิาณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจากระบบ Data 
Management Center (DMC) จากส่วนกลาง (สนผ. สพฐ.) ในการติดตามและประเมินผล ใหร้ายงานผล
การด าเนินงานเฉพาะวิธีการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ดังนี ้ 
    1) จ านวนนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 
    2) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
    3) สูตรที่ใช้ในการค านวณ (วิธีการประมวลผลใช้สตูรการค านวณเช่นเดียวกันกับ Data Management 
Center (DMC)) ดังนี้ 
 
 
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
 
 

 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ 
  เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
 
4 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2563  
ตั งแต่ร้อยละ 99 ขึ นไป 

 
3 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2563  
ตั งแต่ร้อยละ 98 ขึ นไป 

 
2 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2563  
ตั งแต่ร้อยละ 97 ขึ นไป 

 
1 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2563  
น้อยกว่าร้อยละ 97 

ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ 
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 = จ านวนนกัเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2563 

จ านวนนกัเรียนที่จบชั้น ป. 6 ปกีารศึกษา 2562 
x 100 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3. ปัญหา อุปสรรค  
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...................................……................………………….....………………………………………………......……………………. 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
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18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส้าหรับ สพป. และ สพม.) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเทา่ ในปี
การศึกษา 2563 ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป 

1. วธิีการด้าเนินงาน  
     1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศกึษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่า 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
     1.2 สพท. ด าเนินกระบวนการรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
2. ผลการด้าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
             ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาไม่ต้องรายงานข้อมูลเชิงปรมิาณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจากระบบ Data 
Management Center (DMC) จากส่วนกลาง (สนผ. สพฐ.) ในการติดตามและประเมินผล ใหร้ายงานผล
การด าเนินงานเฉพาะวิธีการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ดังนี ้
    1) จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศกึษา 2562 ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 
    2) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2563 
    3) สูตรที่ใช้ในการค านวณ (วิธีการประมวลผลใช้สตูรการค านวณเช่นเดียวกันกับ Data Management 
Center (DMC)) ดังนี้ 

 
 

 

 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ 
  เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
 
4 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเทา่ ในปี
การศึกษา 2563 ตั งแต่ร้อยละ 85 ขึ นไป 

 
3 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเทา่ ในปี
การศึกษา 2563 ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 

 
2 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเทา่ ในปี
การศึกษา 2563 ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไป 

 
1 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเทา่ ในปี
การศึกษา 2563 น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละของนักเรียนทีจ่บ 
ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
 

= จ านวนนกัเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ปกีารศึกษา 2563 
จ านวนนกัเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 

x 100 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................……………………………………………… 
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัดที่  19 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมศิาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

- ติดตามผลการด าเนินงานจากส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัดที่  20 ผู้เรียนได้รับการสนบัสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เพยีงพอ 

- ติดตามผลการด าเนินงานจากส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
 

นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัดที่  21 ครูได้รับการสนบัสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดจิทิัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

- ติดตามผลการด าเนินงานจากส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัดที่ 22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา
(ระดับปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
ตัวชี วัดที่ 23  สถานศึกษาน าเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     23.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา  

    ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรร
อุปกรณ์ DLTV มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรยีนรู ้
ด้วยการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม DLTV  
มผีลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 
80 ขึ นไป และ 
3. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป และ 
4. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่มีการจดัการเรียนรู้ ด้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผลการประเมิน 
ตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดบั ดี ขึ้นไป  
ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป   
 

1. วิธีการด้าเนินงาน 
    สพท. ด าเนินการ ส่งเสริม สนบัสนุน ให้โรงเรียนน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

     1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
................................................................................................................................................................................ 
          1.2 การพัฒนาการจดัการเรยีนรูด้้วยการศกึษาทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT 
................................................................................................................................................................................ 
          1.3 การน าเทคโนโลยดีิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนในรูปแบบอื่นๆ 
................................................................................................................................................................................ 
2. ผลการด้าเนินงาน 

2.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1 โรงเรียนในสังกดัทั้งหมด จ านวน ...................โรง 

          2.1.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้งหมด จ านวน ..............โรง ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ 
DLTV จ านวน .............โรง คิดเปน็ร้อยละ ………  

         1) มีการจัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน.......โรง 
คิดเป็นร้อยละ ……… 

 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ 
  โครงการการพัฒนาการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 
  โครงการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT  
 รายงานสรปุผลการจดัการ
เรียนรูต้ามมาตรฐานการจดัการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV  
 รายงานสรปุผลการจดัการ
เรียนรูต้ามมาตรฐานการจดัการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT                   
  เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
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    ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ไดร้ับ 
การจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มีการจดัการเรียนรูด้้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั งแต่ร้อยละ  
70 ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรยีนรู ้
ด้วยการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม DLTV มีผล 
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 
70 ขึ นไป และ 
3. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป และ 
4. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่มีการจดัการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยู่ใน
เกณฑร์ะดับ ดี ขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป   

       2) โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
DLTV มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ……… 
ตารางที่ 23.1.1 แสดงจ านวนโรงเรียนน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้แกผู่้เรยีน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

จ้านวน
โรงเรียน
ทั งหมด 
(โรง) 

โรงเรียนที่มีการจดัการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) 
ได้รับจัดสรร
อุปกรณ์ฯ 

(แห่ง)  
(1) 

จัดการเรียนรู้ฯ มีผลการประเมินตาม 
มาตรฐานฯ (แห่ง) 

ระดับดีขึ นไป 

จ้านวน 
(แห่ง) 
(2) 

ร้อยละ (3) 
ค านวณจาก 
(2)/(1)x100 

 

ปรับปรุง 
(4) 

พอใช้ 
(5) 

ดี 
(6) 

ดีมาก 
(7) 

จ้านวน (แห่ง) (8) 
ค านวณจาก 

(6)+(7)  

ร้อยละ (9) 
ค านวณจาก 
(8)/(2)x100 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ขนาดเลก็ 110 100 90 90 10 10 30 40 70 77.78 

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ขนาดกลาง           
ขนาดใหญ ่           
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

          

รวม (กลาง+
ใหญ่+ใหญ่พเิศษ) 

          

หมายเหตุ :  
1. มาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ขนาดของโรงเรียน ใช้การแบ่งขนาดตามตาราง ดังนี ้

ขนาดโรงเรยีน จ้านวนนักเรียน (คน) 

เล็ก 1 – 120 คน 

กลาง 121 – 600 คน 

1. .................................. 
2. .................................. 

ฯลฯ 

 
 
3 
 

1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ไดร้ับ 
การจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มีการจดัการเรียนรู ้
ด้วยการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม DLTV ตั งแต่ 
ร้อยละ 60 ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรยีนรู ้
ด้วยการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม DLTV มีผล 
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
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ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 
60 ขึ นไป และ 
3. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT ตั งแต่ร้อยละ 60 ขึ นไป และ 
4. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่มีการจดัการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยู่ใน
เกณฑร์ะดับ ดี ขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 60 ขึ นไป   
   

ใหญ่ 601 – 1,500 คน 

ใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป 

3. การน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีแผนการสอน
อย่างชัดเจน  คุณภาพของผูส้อน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงขึ้น 
4. DLTV  หมายถึง  การจัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
5. DLIT  หมายถึง  การจดัการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th  
สื่อออนไลน,์ Youtube, Google, Apps for Education เป็นต้น  ซึ่งใช้ส าหรับโรงเรียน 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พเิศษ 
6. สพท. ด าเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ
ด าเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT (มาตรฐาน
ดาวน์โหลดได้จาก www.dlthailand.com) 
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
3. ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

 
 
2 

1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ไดร้ับ 
การจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มีการจดัการเรียนรู ้
ด้วยการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม DLTV ตั งแต่ 
ร้อยละ 50 ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรยีนรู ้
ด้วยการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม DLTV มีผล 
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
ตั งแต่ร้อยละ 50 ขึ นไป และ 
3. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT ตั งแต่ร้อยละ 50 ขึ นไป และ 
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4. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่มีการจดัการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยู่ใน
เกณฑร์ะดับดี ขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 50 ขึ นไป   

 
1 

 

1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรร
อุปกรณ์ DLTV มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV น้อยกว่าร้อยละ 50 และ 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรยีนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม DLTV อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50 และ 
3. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT น้อยกว่าร้อยละ 50  และ 
4. จ านวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
ในสังกัดที่มีการจดัการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผล 
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑร์ะดับ ดี ขึ้น
ไป น้อยกว่าร้อยละ 50  
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ไดร้ับการจัดสรรอุปกรณ์ 
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT ตั งแต่ร้อยละ 80 
ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑร์ะดับดีขึ้นไป 
ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 

1. วิธีการด้าเนินงาน 
    สพท. ด าเนินการ ส่งเสริม สนบัสนุน ให้โรงเรียนน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1.1 การพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
      1.2 การน าเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียนในรูปแบบอื่นๆ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
2. ผลการด้าเนินงาน 
    2.1 เชิงปริมาณ 
         2.1.1 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน ...................โรง ได้รบัการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT 
จ านวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ……… 
         2.1.2 มีการจัดการเรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT    
จ านวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ……… 
         2.1.3 โรงเรียนในสังกัดที่มกีารจัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT มผีลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ขึ้นไป จ านวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ……… 

 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ 
  โครงการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT  
 รายงานสรปุผลการจดัการ
เรียนรูต้ามมาตรฐานการจดัการ
เรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT      
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. .................................. 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 

 

1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ไดร้ับการจัดสรรอุปกรณ์ 
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT ตั งแต่ร้อยละ 70 
ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑร์ะดับดี
ขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป 
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3 
 

1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ไดร้ับการจัดสรรอุปกรณ์ 
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT ตั งแต่ร้อยละ 60 
ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑร์ะดับดี
ขึน้ไป ตั งแต่ร้อยละ 60 ขึ นไป 
 

ตารางที่ 23.2 แสดงจ านวนโรงเรยีนน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้แกผู่้เรยีน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ทั งหมด 
(แห่ง) 

โรงเรียนที่มีการจดัการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

ได้รับจัดสรร
อุปกรณ์ฯ 

(แห่ง)  
(1) 

จัดการเรียนรู้ฯ มีผลการประเมินตาม 
มาตรฐานฯ (แห่ง) 

ระดับดีขึ นไป 

จ้านวน 
(แห่ง) 
(2) 

ร้อยละ (3) 
ค านวณจาก 
(2)/(1)x100 

 

ปรับปรุง 
(4) 

พอใช้ 
(5) 

ดี 
(6) 

ดีมาก 
(7) 

จ้านวน (แห่ง) (8) 
ค านวณจาก 

(6)+(7)  

ร้อยละ (9) 
ค านวณจาก 
(8)/(2)x100 

ขนาดเลก็ 110 100 90 90 10 10 30 40 70 77.78 
ขนาดกลาง           
ขนาดใหญ ่           
ขนาดใหญ่
พิเศษ 

          

รวม            
หมายเหตุ :  
1. ขนาดของโรงเรียน ใช้การแบ่งขนาดตามตาราง ดังนี ้

ขนาดโรงเรยีน จ้านวนนักเรียน (คน) 

เล็ก 1 – 499 คน 

กลาง 500 – 1,499 คน 

ใหญ่ 1,500 – 2,499 คน 

ใหญ่พิเศษ 2,500 คนขึ้นไป 
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1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ไดร้ับการจัดสรรอุปกรณ์ 
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT ตั งแต่ร้อยละ 50 
ขึ นไป และ 
2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑร์ะดับดี
ขึ้นไป ตั งแต่ร้อยละ 50 ขึ นไป 
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    ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
1 
 
 

1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ไดร้ับการจัดสรรอุปกรณ์ 
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT น้อยกว่าร้อยละ 50 
และ 
2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT อยูใ่นเกณฑร์ะดับดี
ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 

2. การน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีแผนการสอน
อย่างชัดเจน  คุณภาพของผูส้อน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงขึ้น 
3. DLIT หมายถึง การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th, 
สื่อออนไลน,์ Youtube, Google, Apps for Education เป็นต้น ซึง่ใช้ส าหรับโรงเรียน 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พเิศษ 
4. สพท. ด าเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ
ด าเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT  
(มาตรฐานดาวน์โหลดได้จาก www.dlthailand.com) 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
3. ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ  
ร้อยละ 100 และ 
3. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

1. วิธีการด้าเนินงาน 
   1.1 ระดับส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
        1.1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามรีะบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน 
ทีม่ีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็น 
                1) กลุ่มปกติ…………………………………………………………………………….............................……………………... 
...................................................................................................................................................................................... 
                2) กลุ่มเสี่ยง………………………………………………………………………………...............................………………… 
...................................................................................................................................................................................... 
                3) กลุ่มมีปัญหา……………………………………..……………………………............................…………..……………… 
...................................................................................................................................................................................... 
                4) กลุ่มพิเศษ…………………………………………………………………….......................................…………………… 
...................................................................................................................................................................................... 
         1.1.2 สพท. ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษามีการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
   1.2 ระดับสถานศึกษา 
         1.2.1 สถานศึกษาด าเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็น 
                1) กลุ่มปกติ…………………………………………………………………………….............................……………………... 
...................................................................................................................................................................................... 
                2) กลุ่มเสี่ยง………………………………………………………………………………...............................………………… 
...................................................................................................................................................................................... 
                3) กลุ่มมีปัญหา……………………………………..……………………………............................…………..……………… 
...................................................................................................................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ 
 ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
อย่างน้อย 1 แห่ง 
 นโยบายการส่งเสริม 
สนับสนุนการแนะแนวของ สพท. 
 ตัวอย่างบันทึกผล 
การแนะแนวของสถานศึกษา 
อย่างน้อย 1 แห่ง 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1........................... 
2........................... 

ฯลฯ 

 
 
4 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั งแต่ร้อยละ 90 
ขึ นไป และ 
2. จ านวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ  
ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป 

 
 
3 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั งแต่ร้อยละ 80 
ขึ นไป และ 
2. จ านวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ  
ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
2 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน 
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั งแต่ร้อยละ 70 
ขึ นไป และ 
2. จ านวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ  
ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป 

                4) กลุ่มพิเศษ…………………………………………………………………….......................................…………………… 
...................................................................................................................................................................................... 
         1.2.2 สถานศึกษาด าเนินงานด้านการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
2. ผลการด้าเนินงาน 
   2.1 เชิงปริมาณ 
          2.1.1 สถานศึกษาในสังกดัทั้งหมด จ านวน..................แห่ง 
          2.1.2 สถานศึกษาทีม่รีะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ จ านวน........แห่ง คิดเปน็ร้อยละ........ 
          2.1.3 สถานศึกษาท่ีมีการบริการแนะแนวที่มปีระสิทธิภาพ (ด าเนินงานตามกระบวนการแนะแนว 
                  ครบทั้ง 5 บริการ) จ านวน.........แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 
ตารางที่ 24.1  แสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเภท จ้านวนทั งหมด (คน) 
นักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (คน) โครงการ/กิจกรรม (ระบุ) 

จ้านวน ร้อยละ 
กลุ่มปกต ิ     
กลุ่มเสี่ยง     
กลุ่มมีปญัหา     
กลุ่มพิเศษ     
รวม     

 
 

 
 
1 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน 
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
น้อยกว่าร้อยละ 70 และ 
2. จ านวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ  
น้อยกว่าร้อยละ 70  และ 
3. จ านวนสถานศึกษาท่ีด าเนินงานการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ น้อยกว่าร้อยละ 70  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ :  
1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานท่ีมีขั้นตอน 
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักและมีการประสาน 
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูหรอืบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง   
2. การคัดกรองนักเรยีนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 5 ข้ันตอน จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
    2.1 กลุ่มปกติ หมายถึง ผู้เรียนที่ควรไดร้ับการสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัและการส่งเสริม  
    2.2 กลุ่มเสีย่ง หมายถึง ผู้เรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องให้การปอ้งกัน 
และแก้ไขตามกรณี  
    2.3 กลุ่มมีปัญหา หมายถึง ผูเ้รยีนที่มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องช่วยเหลือ 
และแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  
    2.4 กลุ่มพิเศษ หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มคีวามเป็นอัจฉริยะ มีความสามารถโดดเด่น  
ซึ่งสถานศึกษาต้องให้การส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษขั้นสูงสุด 
 
ตารางที่ 24.2  แสดงจ านวนสถานศึกษาทีม่ีการบริการแนะแนวที่มปีระสิทธิภาพ 

บริการแนะแนว สถานศึกษา
ทั งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่ด้าเนินการตามบริการแนะแนว  
จ้านวน (แห่ง) ร้อยละ 

1. บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล    
2. บริการสารสนเทศ   
3. บริการให้ค าปรึกษา   
4. บริการจัดวางตัวบุคคล   
5. บริการติดตามผล   

หมายเหตุ : 
1. การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การด าเนินงานตามกระบวนการแนะแนว 5 บริการ โดยมจีุดมุ่งหมาย 
พื้นฐานคือ การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ค้นพบตนเอง ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ ได้แก่  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.1 บริการศึกษารวบรวมข้อมลู หมายถึง การบริการที่ให้ความส าคญักับความแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้ 
ครูผูส้อนไดรู้้จักและเข้าใจผู้เรียนของตนเองมากขึ้น โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแนะแนวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

1.2 บริการสนเทศ หมายถึง รูปแบบการจัดเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การศึกษา อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยอาศัยเครื่องมือและ
วิธีการต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แจกแจง เพื่อให้เป็นข้อมูลสนเทศพร้อมที่จะน าเสนอให้แก่
ผู้เรียนด้วยเทคนิค วิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย อภิปราย จัดป้ายนิเทศ กิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรม
แนะแนวในช้ันเรียน หรือ นอกช้ันเรียน เป็นต้น 

1.3 บริการให้การปรึกษา เป็นกระบวนการที่มีหลักการขั้นตอน และจุดมุ่งหมายในการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษา 
จะประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยามาเอื้ออ านวยเพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้ตระหนัก 
ถึงประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และยอมรับตนเองในสิ่งที่เป็นปัญหาได้มากขึ้น ทั้งนี้  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสวงหาแนวทางตัดสินใจ 
ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถวางพื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมาย  
ทั้งนี้ ควรจะมีการจัดห้อง / มุมให้การปรึกษา หรือ สถานท่ีเหมาะสมและเป็นสัดส่วน 

1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล  เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝน หรือได้รับการช่วยเหลือตามควรแก่กรณี ตามโครงการ  
ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้ตัดสินใจเลือก เช่น เข้าเรียนในหลักสูตร / แผนการเรียน ได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ได้รับ
ทุนการศึกษา การสอนซ่อมเสรม อาหารกลางวัน หรือการหางานพิเศษ รวมทั้งการจัดวางตัวผู้เรียนกับ
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



66 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.5 บริการติดตามผล เป็นบริการแนะแนวท่ีมีระบบขั้นตอนเกี่ยวกับบุคคลโดยตรง ซึ่งด าเนินการประเมินและ 
ตรวจสอบการให้บริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ แสวงหาข้อมูลที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในระหว่างการท างาน คุณภาพของงาน ขั้นตอนการด าเนินงานและสัมฤทธิผล ผลที่ได้จากการตรวจสอบ
และประเมินจะน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน พัฒนาและวางแผนช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างสิ่งใหม่ให้
การบริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง หรือตัดสินใจยุติการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์
สูงสุด 

2. การบริการ หมายถึง การให้ความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและบทบาทของครูแนะแนว 
   ที่ต้องส่งเสริมใหผู้้เรยีนเจรญิงอกงามเต็มตามศักยภาพ 
    
   2.2 เชิงคุณภาพ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหาอุปสรรค 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัดที ่ 25 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ไม่ตดิตามและประเมินผล –  
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นโยบายท่ี 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ตัวชี้วัด 
วิธีการติดตาม ประเมินผล 

ระยะเวลาใน 
การรายงานผล 

หมายเหตุ ประเมินเทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมินระดับ
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่  26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มน าไปปฏิบตัิใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

 
 รอบที่ 2 

ใช้ข้อมูลผล 
การด าเนินงาน

ร่วมกัน 
ตัวช้ีวัดที่  27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภณัฑ์และพลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะและมี

ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
   

ตัวช้ีวัดที่  28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
  

ตัวช้ีวัดที่  29 นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ มกีารขยายผลแหล่งเรยีนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรยีนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจดัการขยะและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

   

ตัวช้ีวัดที่  30 นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

   ไม่ตดิตาม 
และประเมินผล 

ตัวช้ีวัดที่  31 ครู มีความคดิสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมได้ 

   ไม่ตดิตาม 
และประเมินผล 

ตัวช้ีวัดที่  32 ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวตักรรมที่ผ่านกระบวนการคดิมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand  

   ไม่ตดิตาม 
และประเมินผล 

ตัวช้ีวัดที่  33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

   ใช้ข้อมูลจากส านัก
ส่วนกลาง 

 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่  27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน 
เพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน ตัวชี้วัดที่  28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และตัวชี้วัดที่  29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัด  
การขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. วธิีการด าเนินงาน  
    1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจดัการศึกษาเพือ่เสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
        1.1.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        1.1.2 ระดับสถานศึกษา 
                1) การสร้างจิตส านกึด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                2) การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลติภณัฑ์และพลังงาน รวมทั้งส่งเสรมิการคดัแยกขยะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                3) การบูรณาการ เรือ่ง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                4) การส่งเสรมิให้นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ
 นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เครือข่ายของการด าเนินงาน 
(ภาครัฐ เอกชน กลุ่มโรงเรยีน) 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1................................................. 
2................................................. 

ฯลฯ 

 
4 

จ านวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
1 

จ านวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด  จ านวน.................แห่ง 
      2.1.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม จ านวน ...........แห่ง   คิดเป็นร้อยละ.............. 
 
   ตารางที่ 26.1 แสดงสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ชุมชุม/หน่วยงานที่มสี่วนร่วม (ถา้มี) 
    
    

 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่  27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภณัฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสรมิการคดัแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่  28 สถานศึกษามีการบรูณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
             -     ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 
ตัวชี้วัดที่  29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรยีนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรยีนรู้ที่
เกี่ยวข้อง  

 
ตัวชี้วัดที่  30 นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมลูเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมลูของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

- ไม่ตดิตามและประเมินผล  
 
ตัวชี้วัดที่  31 ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยดา้นการสร้างส านึกดา้นการผลติและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

- ไม่ตดิตามและประเมินผล 
 
ตัวชี้วัดที่  32 ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวตักรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรยีนการจัดการเรยีนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

- ไม่ตดิตามและประเมินผล  
 
ตัวชี้วัดที่  33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็นส านักงานสีเขยีวต้นแบบมีนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

- ติดตามผลการด าเนินงานจากส านกัพัฒนานวัตกรรมการจัดศึกษา (สนก.)   
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
วิธีการติดตาม ประเมินผล 

ระยะเวลาใน 
การรายงานผล 

หมายเหตุ ประเมินเทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมินระดับ
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่  34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการศึกษาอยา่งเป็นอิสระ   รอบที่ 2  
ตัวช้ีวัดที่  35 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มหีน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุทุกต าบล 

   ไม่ตดิตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดที่  36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ ท้ังระบบ 

 

  

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีที่ 
1 ประเด็นการพิจารณาที่ 4  
การสร้างหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน
การบริหารและการจดัการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่  37 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   ใช้ข้อมูลจากส านักส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่  38 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

   ใช้ข้อมูลจากส านักส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่  39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

   
ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับตัวชี้วัดที่  42 
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่  40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการเรยีนรูสู้่ผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

   

ตัวช้ีวัดที่  41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมแีพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

 
 รอบที่ 2 

 

ตัวช้ีวัดที่  42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจดั
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 รอบที่ 2 

 

    

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 

ติดตาม 
และประเมินผลโดย

เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

 

1. วธิีการด าเนินงาน  
    1.1 สพท. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตาม
ภาระงาน 4 ด้าน ดังนี้ 
         1.1.1 ด้านวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      1.1.2 ด้านงบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      1.1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน..........แห่ง 
      2.1.2 สถานศึกษาทีส่ามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอ านาจฯ ครบทั้ง 4 ด้าน 
             จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ................ สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ ดังนี ้
ตารางที่ 34.1 แสดงจ านวนสถานศึกษาทีส่ามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอ านาจฯ จ าแนกตามภาระงาน 4 ด้าน 

การกระจายอ านาจฯ สถานศกึษทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวทาง 
การกระจายอ านาจฯ โปรดระบุขอบข่ายและภารกิจงาน ที่สามารถขับเคลื่อนได้  

ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวงฯ  
จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

ด้านวิชาการ     

ด้านงบประมาณ         

ด้านการบริหาร 
งานบุคคล     

ด้านการบริหารทั่วไป         

 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
  แนวทางการกระจายอ านาจฯ ไป
ยังสถานศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา 
 หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน  
อย่างน้อย 3 แห่ง 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องโปรดระบ ุ
     1. ……………………………………………. 
     2. ……………………………………………. 

ฯลฯ 
 

จัดท าเป็นเอกสารแนบ (ไฟล์ Excel) 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ : 
1. การนับจ านวนสถานศึกษาเพื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด นับจากสถานศึกษาที่ด าเนินการขับเคลื่อน 
ตามแนวทางการกระจายอ านาจฯ ท าครบ 4 ด้าน โดยการด าเนินการในแต่ละด้านต้องด าเนินการอย่างน้อย 1 ข้อ  
นับเป็น 1 แห่ง  
2. แนวทางการกระจายอ านาจใช้ตามคู่มือ “แนวทางการกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษาให้คณะกรรมการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550” 
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………..................................................................................................................................................................... 
…………………………..................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………..................................................................................................................................................................... 
…………………………..................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………..................................................................................................................................................................... 
…………………………..................................................................................................................................................................... 

 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 35 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พ ร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

- ไม่ตดิตามและประเมินผล  
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 37 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดศึกษา (สนก.)  
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 38 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดศึกษา (สนก.)  
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่  42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Big Data Technology) 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่  42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศกึษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอรม์ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ต้ังแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1. วธิีการด าเนินงาน  
    สพท.ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุน สถานศึกษาใช้แพลตฟอรม์ดจิิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ดงันี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผลการด าเนินงาน  
    2.1 เชิงปริมาณ 
         2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน..............แห่ง 
         2.1.2 สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหาร 
จัดการศึกษาครบ 4 ด้าน จ านวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ....................... 
ตารางที่ 41.1 แสดงสถานศึกษาทีใ่ช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา จ าแนกรายโรง 
ที ่ สถานศึกษา การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา  

(โปรดระบุชื่อแพลตฟอร์มดิจิทัล) 
วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป 

ตัวอย่าง  
 รร.ก 

Youtube  
โดยครูให้
นักเรียน
แบ่งกลุ่มศึกษา
วิธีการท าขนม 
จาก Youtube 
แล้วให้มาสาธิต
การท าขนมใน
ช้ันเรียน 

qr-code 
โดยฝ่ายงบประมาณ
ใช้เพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้าไป
สแกนอ่านเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ เป็น
การประหยัดการใช้
ทรัพยากร 

Google Form 
โดยงานบุคคลใช้ ใน
การท าแบบสอบถาม 
เรื่อง ความพึงพอใจ
ต่อการอบรมการ
เลื่อนวิทยฐานะ โดย
ให้ครูที่เข้าอบรมเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

Facebook  
โดยใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์
งานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1      
2      

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ
 ตัวอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
 ตัวอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ที่ใช้ในการบริหารจัดการของ 
สพท. 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. ......................................... 
2. ......................................... 

ฯลฯ 

 
4 

จ านวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอรม์ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ต้ังแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

 
3 

จ านวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอรม์ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ต้ังแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 
2 

จ านวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอรม์ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ต้ังแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอรม์ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา ครบ 4 ด้าน  
น้อยกว่าร้อยละ 50  

จัดท าเป็นเอกสารแนบไฟล์ excel 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3      
4      

 หมายเหตุ : 
1. แพลตฟอร์มดิจิทลั หมายถึง ระบบกลางที่ท าหน้าท่ีรวบรวมองคค์วามรู้/ข้อมูล ที่ปรากฏในรูปแบบ 
สื่อต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวิดิโอ โดยเชื่อมต่อระหว่างผูส้่งและผู้รับ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งท้ังผู้ส่งและผูร้ับนี้สามารถท าหน้าท่ีสลับกันและโต้ตอบกันได้ ทั้งนี้มักอยู่ในลักษณะ
ของการแลกเปลีย่นและแบ่งปัน เช่น Facebook Youtube  Line  Google  Android  AppleiOS เป็นต้น
2. การใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั มีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ  
     2.1 สถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสูร่ะบบกลางเพื่อใช้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันกับผู้รับท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ช่วยส่งเสริมการท างานในตามภารกิจงาน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป) 
     2.2 สถานศึกษาเป็นฝ่ายรับขอ้มูลจากระบบกลางที่น าเข้าข้อมูลโดยบุคคลอื่น เพื่อน ามาใช้ใน 
การส่งเสริมการท างานในตามภารกิจงาน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล  
และด้านบริหารทั่วไป) 
 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 39 สถานศึกษาทุกแห่ง
และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด และตัวชี้วัดที่ 40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. จ านวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจดั
การศึกษา ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศข้ึนเองเพื่อใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษา ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

1. วธิีการด าเนินงาน  
    สพท.ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศให้สถานศึกษาใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษา ดังนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
         2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน..............แห่ง 
         2.1.2 สถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจดัการศึกษา  
จ านวน ........... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ............. (สถานศึกษาท่ีใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.  
อย่างน้อย 1 ระบบ นับเป็น 1 แห่ง) 
ตารางที่ 42.1 แสดงจ านวนสถานศึกษาท่ีใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.  

ชื่อระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. 

สถานศึกษาท่ีใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

การน าไปใช้ในการจัด
การศึกษา  

จ านวน ร้อยละ 
DMC    
SGS    

School MIS    
EMIS    
CCT    

อื่นๆ (โปรดระบุ)    
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเอง  
ทุกแห่งและทุกระบบ 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบ ุ
1. ....................................... 
2......................................... 

ฯลฯ 
 

 

 
4 

1. จ านวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจดั
การศึกษา ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศข้ึนเองเพื่อใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษา ต้ังแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป 

 
3 

1. จ านวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจดั
การศึกษา ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศข้ึนเองเพื่อใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษา ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

 
2 

1. จ านวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจดั
การศึกษา ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศข้ึนเองเพื่อใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษา ต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
1 

1. จ านวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจดั
การศึกษา ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 5 

หมายเหตุ : 
1. สถานศึกษาสามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ได้มากกว่า 1 ระบบ  
2. การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา หมายถึง การน าข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศของ สพฐ. ไปใช้ในการจัด
การศึกษา เช่น การวางแผนการรบันักเรียน เป็นต้น 
3. สพท. รายงานข้อมูลเฉพาะระบบท่ีสถานศึกษามีการใช้งานเท่านั้น  
4. DMC: Data Management Center คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
5. SGS : Secondary Grading System เป็นระบบการประเมินผลการเรยีนรูปแบบใหม่ ของสถานศกึษา 
กลุ่มมัธยมศึกษาท่ัวประเทศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนท่ีอยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผล 
ผ่านอินเตอรเ์น็ต ท าให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย นักเรยีนสามารถ ดผูล 
การเรยีนไดด้้วยตนเอง ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาด าเนินการ 
6. School Mis : โปรแกรมบรหิารจัดการสถานศึกษา และผลการเรียน ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสและสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ด าเนินการ 
7. EMIS : Education Management Information System เปน็ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
8. CCT : Conditional Cash-transfer หมายความว่า การคดัเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุ ปัจจัยพืน้ฐาน
นักเรียนยากจน (targeting) ภายใต ้“เงื่อนไข” ว่านักเรียนต้องเข้าเรยีนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการติดตาม 
การเข้าเรียนของนักเรียน (monitoring) นั้น จะช่วยป้องกันปัญหาเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน 
     

        2.1.3 สถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษา  
จ านวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ จ าแนกเป็น 
        1) ด้านวิชาการ                  จ านวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ.............. 
        2) ด้านงบประมาณ             จ านวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ.............. 
        3) ด้านการบริหารงานบุคคล  จ านวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ.............. 
        4) ด้านการบริหารทั่วไป        จ านวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ.............. 
 
 
 



82 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ตารางท่ี 42.2 แสดงจ านวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศข้ึนเองเพื่อใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ
สถานศึกษา 

ชื่อระบบ
ข้อมูล

สารสนเทศ 

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 
ด้านวิชาการ ด้าน

งบประมาณ 
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ด้านการ
บริหารทั่วไป 

ตัว 
อย่าง 

รร. ……… ระบบนิเทศ
ออน์ไลน ์

√  √  

1       
2       
3       

หมายเหตุ : 
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเอง หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆ หรือ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้จัดเก็บ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
2. การนับจ านวนสถานศึกษาที่จดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศข้ึนเองเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศกึษา
สามารถนับซ้ าในแตล่ะด้านได ้
 
   2.2 เชิงคุณภาพ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2 
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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มาตรฐานที่  1 
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 
 



85 
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

การก าหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
และวิธีการท างานของผู้บริหารองค์กรมี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น
รูปธรรมสามารถสร้างศรัทธาให้กบั
องค์กรและเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร
หรือองค์กรอื่นได ้

1. การแสดงถึงภาวะผู้น าของผู้บรหิารในการน าองค์การที่ยดึหลักธรรมาภิบาล โดยการ
ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ วิธีการท างานท่ีชัดเจน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

การด าเนินงาน ................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค.................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ............................................................................................... 
 

2. แนวทางการบริหารจดัการและการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การ 
เพื่อให้องค์การมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ บริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาลสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การด าเนินงาน ................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .............................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ............................................................................................... 
 

3. แนวทางการบริหารจดัการและการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การ 
เพื่อให้องค์การมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ บริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาลสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

การด าเนินงาน ................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .............................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ............................................................................................... 

 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 เอกสารที่แสดงถึงการด าเนินงานตาม
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 
 มาตรการ แนวปฏิบัติในการท างานเพื่อให้
การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวอย่างผลงาน หรือ ช้ินงาน ที่ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประสบความส าเรจ็  
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 
 
4 

การก าหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
และวิธีการท างานของผู้บริหารองค์กรมี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถสร้างศรัทธาให้กับ
องค์กรได ้

 
 
3 

การก าหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
และวิธีการท างานของผู้บริหารองค์กรมี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 
 
2 

การก าหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
และวิธีการท างานของผู้บริหารองค์กรมี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง 

 
 
1 

การก าหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
และวิธีการท างานของผู้บริหารองค์กร
ขาดความชัดเจนและไมส่ะท้อน 
สภาพจริง 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

  4. ผลจากการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการจนเป็นแบบอย่างได้ (ระบุ
ผลงานท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาได้รับรางวัล) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

 

หมายเหตุ :  - เป็นแบบอย่าง หมายถึง ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางานของผู้บริหารและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีประสบความส าเรจ็ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
และเพิ่มประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการ สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ได้ (หากมีรางวัลรับรอง โปรดระบุ)  
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

การจัดท าและการใช้ข้อมลูสารสนเทศใน
การบริหารและการจดัการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน ทันสมัย 
และมีการน าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้ 

1. มีการจัดท าและใช้ข้อมลูสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ดังนี้ 

1.1 ด้านวิชาการ 
การด าเนินงาน ................................................................................................................ 
ผลการด าเนินงาน ........................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................................................. 
1.2 ด้านงบประมาณ 
การด าเนินงาน ................................................................................................................ 
ผลการด าเนินงาน ........................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................................................. 
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
การด าเนินงาน ................................................................................................................ 
ผลการด าเนินงาน ........................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................................................. 
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
การด าเนินงาน ................................................................................................................ 
ผลการด าเนินงาน ........................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................................................. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 ตัวอย่างข้อมูลการจดัท าเป็นสารสนเทศ 
(ครบ 4 ด้าน) 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 
 
 
4 

การจัดท าและการใช้ข้อมลูสารสนเทศใน
การบริหารและการจดัการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน ทันสมัย 
และมีการน าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
3 

การจัดท าและการใช้ข้อมลูสารสนเทศใน
การบริหารและการจดัการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน และมีการ
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
2 

การจัดท าและการใช้ข้อมลูสารสนเทศใน
การบริหารและการจดัการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน มีความชัดเจน และ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาได ้
 

2. วิธกีารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูให้พร้อมใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 

 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นข้อมลูกลาง              
เพ่ือใช้ในการจัดท าตามภารกิจ 4 ด้าน 

การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 

 

 

 
 
1 

การจัดท าและการใช้ข้อมลูสารสนเทศใน
การบริหารและการจดัการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่ครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน และขาดความชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



89 
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและการจัดการศึกษา  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    5 

การจัดท าแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาขององค์กร เช่ือมโยงกับนโยบายทุกระดับ 
สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทีม่ีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย (ทุกระดับ 
หมายถึง ระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

การด าเนินงาน ......................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...................................................................................... 
 

2. การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศกึษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาคณุภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

การด าเนินงาน ......................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ....................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการ
ใช้แผนฯ เป็นเครื่องมือในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา โปรดระบ ุ

1. ..................................... 
2. ..................................... 

 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 

 
 
4 

 

การจัดท าแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาขององค์กร เช่ือมโยงกับนโยบายทุกระดับ 
สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย 

 
 

    3 

การจัดท าแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาขององค์กร เช่ือมโยงกับนโยบายทุกระดับ 
สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได ้

 
 

    2 

การจัดท าแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาขององค์กร เช่ือมโยงกับนโยบายทุกระดับ 
และสะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร  

 
 
1 

การจัดท าแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษายังไม่ชัดเจน และไม่เช่ือมโยงกับ
นโยบาย ไม่สะท้อนสภาพปัญหาขององค์กร 

หมายเหตุ : การใช้แผน หมายถึง การน าแผนไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างน้อย 1 แผน เช่น แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    5 

มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน 
และมีนวตักรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
อย่างน้อย 1 ด้าน 

1. แนวทางการส่งเสริม สนับสนนุการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านวิชาการ 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 
1.2 ด้านงบประมาณ 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รายงานผลการสร้าง หรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบรหิารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ตัวอย่างนวัตกรรมของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา (อย่างน้อย 1 
ช้ินงาน) 
 ตัวอย่างนวัตกรรมของสถานศกึษา 
(อย่างน้อย 1 ช้ินงาน) 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 

 
 

    4 

มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน 

 
 

    3 

มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 3 ด้าน 

 
 

    2 

มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 2 ด้าน 

 
1 

มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา ท่ีครอบคลุมภารกิจ 
น้อยกว่า 2 ด้าน 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

  1.5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจดั
การศึกษาที่มกีารสร้างหรือน ามาประยุกต์ใช้ (ยกตัวอย่าง) 

1) ช่ือนวัตกรรม................................................................................................................ 
2) ช่ือนวัตกรรม................................................................................................................ 

ฯลฯ 
2. แนวทางการส่งเสริม สนับสนนุการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านวิชาการ 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 
2.2 ด้านงบประมาณ 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 
2.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

  2.5 สถานศึกษามีนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบรหิารและการจัดการศึกษาที่มกีารสรา้งหรือน ามา
ประยุกต์ใช้ (ยกตัวอย่าง) 

1) ช่ือนวัตกรรม....................................................................................................................................... 
2) ช่ือนวัตกรรม....................................................................................................................................... 

                                                           ฯลฯ 
3. สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด ................. แห่ง น านวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัด
การศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการตามภาระงาน 4 ด้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง) จ านวน …………….แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ …………… ดังนี้ (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาระงานในแต่ละด้านสามารถนับสถานศึกษาซ้ าได้) 

- ด้านวิชาการ   จ านวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ .................... 
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านวิชาการ………………..……และการน าไปใช้ประโยชน์........................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
- ด้านงบประมาณ   จ านวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ .................... 
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านงบประมาณ………………และการน าไปใช้ประโยชน์........................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
- ด้านการบริหารงานบุคคล   จ านวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ .................... 
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการบริหารงานบุคคล………และการน าไปใช้ประโยชน์.................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
- ด้านการบริหารทั่วไป   จ านวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ .................... 
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการบริหารทั่วไป……………และการน าไปใช้ประโยชน์...................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 

หมายเหตุ :   
- นวัตกรรม หมายถึง ความคิดสรา้งสรรค์ กระบวนการ ผลผลติ หรอืประสิทธิผลของส่วนราชการ แลว้น ามาสรา้งเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ท่ียังไม่เคยมีใช้ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่  
- นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ ผลผลติ หรือประสิทธิผลของส่วนราชการ แล้วน ามาสร้างเปน็สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง
จากของเดิมที่มีอยู่ จนมผีลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอยา่งได้ 
- เทคโนโลยี หมายถึง ความเจรญิด้านต่างๆ ผลจากการประดิษฐ์คิดค้น การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ช่วยให้การท างานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เช่น ประหยัดเวลา 
ประหยดัแรงงาน เป็นต้น การน าเอานวัตกรรมมาใช้จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยดี้วย  
- รูปแบบในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบคุคลในการร่วมมือกันพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ โดยมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจดักิจกรรม การ
วัดผล การจัดอาคารสถานท่ีและพสัดุครุภณัฑ์ การสรรหาบุคคลมาท าการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรยีนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย และอื่น ๆ โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ผู้เรยีน โดยมีการบริหารตามภารกจิงาน 4 ด้าน 
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    5 

มีการสื่อสารและการประชาสัมพนัธภ์ายใน
และภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุม
งานตามภารกิจและกลุม่เป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

การด าเนินงาน .................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน  
ตารางที่ 1.1.5.1 แสดงช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ าแนกตามช่องทางการสื่อสารและกลุม่เป้าหมาย 

ภายในส านักงานเขตพ้ืนที ่ ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที ่
ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
1. ……………………  1. ……………………  
2. ……………………  2. ……………………  

ฯลฯ  ฯลฯ  

ปัญหา อุปสรรค ................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................. 

 
2. ผลส าเร็จจากการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทีม่ีประสิทธภิาพ
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
หมายเหตุ  
การสื่อสารและการประชาสมัพันธ์ครอบคลุมงานตามภารกิจ หมายถึง  กระบวนการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกทีค่รอบคลุมงานตามภารกิจของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารทั่วไป  
มีประสิทธิภาพ หมายถึง การสื่อสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน รวดเร็ว ทันเวลา ทัน
เหตุการณ์ ท่ัวถึงและก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานท่ีเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการสือ่สาร 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นผลมาจาก
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
โปรดระบ ุ

1. ..................................... 
2. ..................................... 

 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 

 
 

    4 

มีการสื่อสารและการประชาสัมพนัธภ์ายใน
และภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุม
งานตามภารกิจและกลุม่เป้าหมาย 

 
 

    3 

มีการสื่อสารและการประชาสัมพนัธภ์ายใน
และภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุม
งานตามภารกิจ 

 
 

    2 

มีการสื่อสารและการประชาสัมพนัธภ์ายใน
และภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง  

 
 
 1 

มีการสื่อสารและการประชาสัมพนัธภ์ายใน
และภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 

     5 

มีรายงานผลการด าเนินงานชัดเจน 
ครอบคลมุทุกประเด็น และน าผลการ
ด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา  
การด าเนินงาน ................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................ 

 
2. การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ (โปรดระบุตัวอย่างการน าผลการด าเนินงานการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน พร้อมอธิบาย 
โครงการ/กิจกรรม ที่น ามาพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

การด าเนินงาน ................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................................ 

 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รายงานผลการด าเนินงาน                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ระบุหน้า ..........)  
 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์  
ผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา 
 รายงานผลการด าเนินงาน                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 

 
 

    4 

มีรายงานผลการด าเนินงานชัดเจน 
ครอบคลมุทุกประเด็น และน าผลการ
ด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

    3 

มีรายงานผลการด าเนินงานชัดเจน 
ครอบคลมุทุกประเด็น และน าผลการ
ด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 
 
2 

มีรายงานผลการด าเนินงานชัดเจนและ
ครอบคลมุทุกประเด็น 

 
 
1 

รายงานผลการด าเนินงานไม่ชัดเจน ไม่ 
ครอบคลมุตามภารกิจ หรือไม่มีรายงานผล
การด าเนินงาน 

หมายเหตุ :   
- ประสิทธิภาพ  หมายถึง การน ารายงานผลการด าเนินงานมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคเ์ป้าหมาย  
- รายงานผลการด าเนินงาน หมายถึง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ และนโยบาย หรือ
ด้านอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีการเชื่อมโยงหรือน าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจดัการ โดยมหีลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ป ี
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    5 

1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้น
ในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ
น าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตาม
เป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้ และ 
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) 
ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มงานและภายในองค์กรสอดคล้องกับ
ภารกิจสามารถน าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สามารถเป็นแบบอย่างได้หรือมีนวัตกรรม และ 
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
บุคลากรได้เรียนรู้ ครอบคลุมงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง และ 
4)  มีการน ากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถเป็นแบบอย่างได ้

1. การส่งเสริม สนับสนนุให้มีการพัฒนา การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ของบุคลากรในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

การด าเนินงาน ................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .............................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................ 
 

2. การส่งเสริม สนับสนนุ ให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  
   ระดับกลุ่ม 

การด าเนินงาน ................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .............................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................... 

   ระดับองค์การ 
การด าเนินงาน ................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .............................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................... 

   ระหว่างระดับองค์การ 
การด าเนินงาน ................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .............................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา............................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 โครงการ/กจิกรรม เกี่ยวกับสง่เสริมให้
เกิดการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสรา้งชุมชน 
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  
 รายงานผลการส่งเสริมให้เกดิ 
การจัดการความรู้ (Knowledge  
Management : KM) และการสรา้งชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
 ร่องรอยที่แสดงถึงการน ากระบวนการ 
วิจัยหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนา 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 

 
 

    4 

1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้น
ในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ
น าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตาม
เป้าหมาย และ 
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) 
ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มงานสอดคล้องกับภารกิจสามารถ
น าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง และ 



96 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้
เรียนรู้ สอดคล้องและครอบคลุมงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และ 
4)  มีการน ากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

3. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท า KM/PLC 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
 
4. การน าผลจากการท า KM/ PLC ไปใช้ในการพัฒนา 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
 
5. การน ากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนา 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
หมายเหตุ : กระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนา หมายถึง 
กระบวนการคดิ กระบวนการท างานท่ีเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ค าตอบ 
ข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล และน าขอ้สรุปท่ีได้มาพัฒนางาน ให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่้องการ ซึ่งในที่น้ีไม่ไดห้มายถึงงานวิจัย  
 

 

 
 

    3 

1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ
น าไปสู่การปฎิบตัิอย่างเป็นระบบ และ 
2) กระบวนการส่งเสรมิบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มงานสอดคล้อง
กับภารกิจสามารถน าไปสู่การปฎบิัติอย่างเป็นระบบ และ 
3)  การส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้ ครอบคลุมงานตามภารกิจ และ 
4)  มีการน ากระบวนการวจิัย หรอืเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ 

 
 

    2 

1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และ
น าไปสู่การปฎิบัติได้ และ 
2) กระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) 
ในระดับกลุ่มมีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจ และ 
3) การส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้ ตามบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษาครอบคลุมงาน
ตามภารกิจ และ 
4) การน ากระบวนการวิจยั หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาตนเองได้ชัดเจน 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    1 

1) กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษา ค้นหาความรู้ไม่ชัดเจนหรือน าไปสู่การปฎิบัตไิด้ยาก 
และ 
2) กระบวนการส่งเสรมิบุคลากรในองค์กรให้เกิดการจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) ในระดับกลุ่มไม่ชัดเจน และ 
3)  การส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้ ตามบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษายังไม่ครอบคลุม
งานตามภารกิจ และ 
4) การน ากระบวนการวิจยั หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาตนเองได้ไม่ชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคก์รชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื่น 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
ท างานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนเป็นระบบและ 
น าผลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฎิบัติในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและ 
ง่ายต่อการน าไปสู่การปฎิบัติ มีกระบวนการที่เป็นระบบ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและน าผลมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเช่ือมโยงเครือข่าย 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
รูปแบบ วิธีการท างานที่ชัดเจนบรรลุตามเป้าหมายและ 
มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 
 

1. การส่งเสริม สนับสนนุ การมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ (ตามบริบทของส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษา) 

1.1 การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงาน ................................................................................. 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................ 
ปัญหา อุปสรรค ............................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................. 
1.2 รูปแบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน หรือ

กระบวนการด าเนินงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
การด าเนินงาน ................................................................................. 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................ 
ปัญหา อุปสรรค ............................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................. 
1.3 การน าผลมาใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
การด าเนินงาน ................................................................................. 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................ 
ปัญหา อุปสรรค ............................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แนวทางการกระจายอ านาจฯ ไปยัง
สถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 รายงานผลการมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 

 
 
4 

1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
ท างานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนเป็นระบบและน า
ผลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 

2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฎิบัติในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและง่าย
ต่อการน าไปสู่การปฎิบัติที่เป็นระบบและน าผลมาใช้ในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษากับหนว่ยงานภายในและ
ภายนอกท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยมรีูปแบบ 
วิธีการท างานที่ชัดเจนบรรลุตามเป้าหมายและมีข้อมลู
สารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กรชุมชน และองคก์รเอกชน (ส าหรับ สพป. และ สพม. ท่ีมีการจัด
การศึกษาทางเลือก) 

การด าเนินงาน ................................................................................. 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................ 
ปัญหา อุปสรรค ...............................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.............................................................. 

 

 
 
3 

1) การประสาน ส่งเสริม สนบัสนนุ การมีส่วนร่วมในการ
ท างานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มแีนวปฎิบัติในการส่งเสริม 
สนับสนุนการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและง่ายต่อการ
น าไปสู่การปฎิบตัิที่เป็นระบบ 
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษากับหนว่ยงานภายในและ
ภายนอกท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยมรีูปแบบ 
วิธีการท างานที่ชัดเจนและมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
2 

1) การประสาน ส่งเสริม สนบัสนนุ การมีส่วนร่วมในการ
ท างานขององค์คณะบุคคลมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มแีนวปฎิบัติในการส่งเสริม 
สนับสนุนการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ชัดเจนและง่ายต่อการ
น าไปสู่การปฎิบตั ิ
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษากับหนว่ยงานภายในและ
ภายนอกท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยมรีูปแบบ
และวิธีการท างานที่ชัดเจน 

  

 
 
1 

1) การประสาน ส่งเสริม สนบัสนนุ การมีส่วนร่วมในการ
ท างานขององค์คณะบุคคลขาดความชัดเจน 
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มรีะบบการส่งเสริม 
สนับสนุนการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
3) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษากับภายในและภายนอกทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ขาดรปูแบบและวิธีการท างาน 
ไม่ชัดเจน 
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ตารางที่ 1.3.3.1 แสดงจ านวนนกัเรียนที่เข้ารับการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน (ส าหรับ สพป. และ สพม. ท่ีมีการจัดการศึกษาทางเลือก) 
 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวนผู้เรียนทุกระดับชั้น (คน) จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (คน) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562  

จ านวนผู้เรียนท่ีออก
กลางคัน (ปีการศึกษา 

2562) 

จบการศึกษา เข้าทดสอบ O-NET จบการศึกษา
และศึกษาต่อ 

จบการศึกษา
และมีงานท า 

ป. 6 ม. 3 ม. 6* ป. 6 ม. 3 ม. 6* ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 
ตัวอย่าง 90 103 100 1 10 10 12 10 10 12 5 2 5 10 

โดยครอบครัว               
โดยสถานประกอบการ               
โดยบุคคล               
โดยองค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน 

              

รวม               
 หมายเหตุ 1) แนบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนรายบุคคลตามจ านวนที่เข้ารับการทดสอบ ปกีารศึกษา 2562 
   2) ม. 6* หมายถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
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มาตรฐานที่ 2 
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

การจัดท าฐานข้อมลู จัดท าแผน สง่เสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา มีความชัดเจนและเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างได ้

1. การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

2. การจัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขัน้พื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
(อธิบายจ าแนกในแต่ละระดับ) 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา....................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รายงานผลการสังเคราะห ์
ผลการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 บันทึก/โครงการ-กิจกรรม 
การส่งเสริมการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เอกสารหลักฐานอื่นๆ โปรดระบุ 
1. ..................................... 
2. ..................................... 

 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 
 
 
 

 
 
4 

การจัดท าฐานข้อมลู จัดท าแผน สง่เสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา มีความชัดเจนและเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
3 
 

การจัดท าฐานข้อมลู จัดท าแผน สง่เสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาครอบคลุม มีความชัดเจนและเป็น
ระบบ 

 
 
2 
 

การจัดท าฐานข้อมลู จัดท าแผน สง่เสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาครอบคลุมและมีความชัดเจน 

 
 
1 
 

การจัดท าฐานข้อมลู จดัท าแผน ส่งเสรมิ สนับสนนุ ก ากบั ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาไมค่รอบคลมุและขาดความชัดเจน 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  5. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

6. น าผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดท า
เอกสารเผยแพร่ 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

 
หมายเหตุ : กรอบการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะใช้
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของ สพฐ. ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 

 

หมายเหตุ :  การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ให้ระบุวิธีการด าเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง มีหลกัฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปญัหา ความต้องการ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฎบิัติได้อยา่งเป็นระบบ บรรลุ
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด  

1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับภารกจิ นโยบาย ปญหา ความต้องการในการบริหาร และ 
การจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
โครงการ/กิจกรรมที่ สพท. ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทั้งหมด จ านวน .......... โครงการ  
1) บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน .......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .........   
2) ด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาการด าเนินงานโครงการที่ก าหนด  
    จ านวน .......... โครงการ คิดเปน็ร้อยละ ......... 
3) ด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ สคส.    
    ก าหนด  จ านวน .......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ ......... 
4) โครงการกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย หรือ
ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน .......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .........  
โปรดระบุเหตุผล ......................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

2. การขับเคลื่อนการใช้แผนปฏบิัติการตามวัตถุประสงค์ และตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดสู่การปฏิบัติ (เช่น การใช้กระบวนการ PDCA)  

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

3. การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง 
การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 ผลการวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 รายงานผลการใช้งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการ
กิจกรรมที่ สพท. ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ  
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………… 
ต าแหน่ง…………………………………. 
โทร………………………………………… 
 
 

 

 
 
4 

การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปญัหา ความต้องการ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฎบิัติได้อยา่งเป็นระบบและ
บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
3 

การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปญัหา ความต้องการ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฎบิัติได้อยา่งเป็นระบบ 

 
 
2 

การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปญัหา ความต้องการ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฎบิัติได้ 

 
 
1 

การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการและ 
ขาดความชัดเจน 



106 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 
หมายเหตุ :  
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด หมายถึง การด าเนินงานไดบ้รรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณตามปฏิทิน
การใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จากส านักการคลังและสินทรัพย ์
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปญัหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    5 

การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็น มีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบบรรลุ
ตามเป้าหมายและมแีนวทางที่เป็นแบบอย่างได ้

1. การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้มคีวามรู้ ความสามารถ 
ความก้าวหน้า 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตรง 
ตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

3. การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

4. การพัฒนาส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 บันทึก/โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 รายงานผลการพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เอกสารข้อมลู ทะเบียนรายชือ่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน………………………………. 
ต าแหน่ง………………………………… 
โทร……………………………………….. 
 
 

 
 

    4 

การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็น มีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบและ
บรรลตุามเป้าหมาย 

 
 

    3 

การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็น มีความเหมาะสม ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 
ชัดเจนและเป็นระบบ 

 
 

    2 

การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็น มีความเหมาะสม ชัดเจน 

 
 
1 

การวางแผน การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพไม่สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็นและขาดความชัดเจน 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนางาน 

การด าเนินงาน ......................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ..................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค ........................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา........................................................................ 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    5 

1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง อย่างเป็นระบบ 
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สรา้ง 
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศส าหรบัการบริหาร 
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสร้าง หรือ พัฒนา หรือ น านวัตกรรม ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และปรับปรุง พัฒนา 

1. การสร้าง หรือ พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความสัมพันธ์เชือ่มโยงภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง  

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 

2. การพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรใน 
การประสานงาน และประยุกต์ใชข้้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร ประสาน
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ 

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 

3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 

4. การสร้าง หรือพัฒนา หรือน านวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             
มาประยุกต์ใช้  

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 โครงการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รายงานผลการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง 
พัฒนา 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน……………………………… 
ต าแหน่ง………………………………. 
โทร……………………………………… 

  
 

    4 

1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง อย่างเป็นระบบ 
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สรา้ง 
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศส าหรบัการบริหาร 
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
4. มีการน านวัตกรรม ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ 
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
ปรับปรุง พัฒนา 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 

    3 

1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ 
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สรา้ง 
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการบริหาร 
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
4. มีการน านวัตกรรม ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ 

5. การปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
การด าเนินงาน ................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .............................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค ................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

    2 

1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาและสว่นกลาง  
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สรา้ง 
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการบริหาร 
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

 
1 

1. มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาและสว่นกลาง  
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สรา้ง 
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการบริหาร 
ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ 

หมายเหตุ  - การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ให้ระบุวิธีการด าเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง มีหลกัฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

1. การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจนและ
สอดคล้องตามสภาพของพื้นทีอ่ย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายชัดเจนและต่อเนื่อง 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และการน านโยบายสู่การปฏิบัตสิอดคล้องตามแผนงานที่
ก าหนดอย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมาย 
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก  
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่ 
การปฏิบัติ รวมถึงการน าผลไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 
 

2. การส่งเสริมให้คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย 

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 
 

3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจ
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน 
การบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 

 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) หรือ แผนนิเทศ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รายงานผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศ
การจัดการศึกษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รายงาน……………………………… 
ต าแหน่ง………………………………. 
โทร……………………………………… 
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1. การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายชัดเจน 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และการน านโยบายสู่การปฏิบัตสิอดคล้องตามแผนงานที่
ก าหนดอย่างเป็นระบบ 
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่ 
การปฏิบัติ สะท้อนผลการท างานได้ชัดเจน และน าผลไปใช้
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติและการ
น าผลไปใช้ในพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 
 

5. แนวทางการส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มี 
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดอธิบาย) 

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 
 

6. แนวทางการส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาในสังกัดมกีระบวนการ
ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (โปรดอธิบาย) 

การด าเนินงาน ...................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.................................................................................... 
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1. การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจน 
สอดคล้องตามสภาพของพื้นที่ 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายชัดเจน 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลกั 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิสอดคล้องตามแผนงานที่
ก าหนด 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สะท้อนผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 

  

 
 
2 

1. การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจน 
น าไปสู่การปฏิบัติได ้
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายชัดเจน 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร งาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ

 

1 

1. การจัดท าแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติแต่ขาด
ความชัดเจน 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในการด าเนินการให้
บรรลเุป้าหมายขาดความชัดเจน 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการจัด
การศึกษาไม่ครบภารกิจหลัก 4 ดา้น คือ ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ด้านการบรหิาร
ทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
4. การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษาไม่ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร งานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

  

หมายเหตุ  การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ให้ระบุวิธีการด าเนินงานตามประเด็นความต่อเนื่อง มีหลกัฐานอ้างอิงย้อนหลัง 1-2 ปี 
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มาตรฐานที่ 3 

สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุม่/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงาน
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา จนเกิดประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้  
อย่ำงน้อย 5 ช้ินงำน 5 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี
บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุม่/หนว่ย/ศูนย์ ทั้งนี้เป็น
ผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึด
เป็นแบบอย่างได้ (Best Pratice) ตั้งแต่ ต.ค. 61 ถึงปัจจุบัน 

- รำยละเอียดกำรกรอกข้อมูลดังเอกสำรแนบ – 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 ผลงำน หรือช้ินงำน ที่ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ด ำเนินกำรได้
ส ำเรจ็ ตำมจ ำนวนที่ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำเสนอ (กรอก
รำยละเอียดตำมแบบฟอร์มดัง
เอกสำรแนบให้ชัดเจน) 

 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน………………………………… 
ต ำแหน่ง…….…………………………… 
โทร…………………...…………………… 
 

 

 
 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้  
อย่ำงน้อย 4 ช้ินงำน 4 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

 
 
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้  
อย่ำงน้อย 3 ช้ินงำน 3 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

 
 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้  
อย่ำงน้อย 2 ช้ินงำน 2 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำนซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้  
น้อยกว่ำ 2 ช้ินงำน 2 กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

  

หมายเหตุ   
1) ผลงำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ที่บรรลุเป้ำหมำย เปน็ผลส ำเร็จเกิดประสิทธิภำพอย่ำงมำก หรือมีวิธีกำร เทคนิค ท ำให้เกิดโมเดลหรือรูปแบบท่ีบ่งบอกควำมเป็นเขต/

อัตลักษณ์และสำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจได้อย่ำงยอดเยี่ยม  ให้เรยีงช้ินงำนไว้ในล ำดับ 1 – 5 (Best Pratice) 
2) ผลงำนหรือช้ินงำนท่ีเคยน ำเสนอตำมตัวบ่งช้ีในครั้งท่ีผ่ำนมำ สำมำรถน ำมำเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครัง้ได้ แต่ควรสะท้อนให้เห็นควำมแตกต่ำงและกำรพัฒนำต่อยอดจำกเดิม 
3) ผลงำนหรือช้ินงำนท่ีเคยน ำเสนอตำมตัวบ่งช้ีในครั้งท่ีผ่ำนมำ ซึ่งไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ สำมำรถน ำมำเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้งได้ แต่ควรเสนอให้เห็นขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน 

สำมำรถน ำไปขยำยผลต่อได ้
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ผลงาน Best Practice ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 
1. ชื่อผลงาน ล าดับที่ 1 คือ ........................................................................................................... 

กลุ่ม................................................................................................................................ 
ความเป็นมา 
 .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................. ............................................................................................................................. ................  
วิธีการด าเนินงาน-กระบวนการ 
 .................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................  
ผลส าเร็จ 

 เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. .. 

 เชิงคุณภาพ 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
การวิเคราะห์ 

 เทคนิค/รูปแบบที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................................................................................... 

 ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างย่ิง 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................................................ ....................... 

 ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
.................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 ตัวอย่างภาพกิจกรรม  
- (อย่างน้อย 4 ภาพกิจกรรม) – 

 
 

เอกสารแนบ 
118 
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2. ชื่อผลงาน ล าดับที่ 2 คือ ................................................................................................................ 

กลุ่ม................................................................................................................................ 
ความเป็นมา 
 .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................. ............................................................................................................................. ................  
วิธีการด าเนินงาน 
 .................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................  
ผลส าเร็จ 

 เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. ..  

 เชิงคุณภาพ 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
การวิเคราะห์ 

 เทคนิค/รูปแบบที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................................................................................................... .......................................... 

 ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างย่ิง 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................................................ ............................... 

 ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
.................................................................................................. ....................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
. 

 ตัวอย่างภาพกิจกรรม  
- (อย่างน้อย 4 ภาพกิจกรรม) – 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา : สถานศึกษาในสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา) (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 22 สถำนศึกษำได้รับกำรพฒันำใหม้ี
มำตรฐำนอยำ่งเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่ และบูรณำกำร) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 
ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment 
Report : SAR) ร้อยละ 100 ภำยในเวลำที่ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำใน
ภาพรวมระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผล 
กำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1. วธิีการด าเนินงาน 
……………………….....……............…………………………………………………......……..... 
……………………….....………………............……………………………………………………... 
2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรยีนกำรสอนระดับปฐมวัย จ ำนวน ..... แห่ง 
ได้รับกำรตดิตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำน
ต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 
   2.2 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรยีนกำรสอนระดับปฐมวัย ท่ีสง่รำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลำที่
ก ำหนด จ ำนวน.................. แห่ง คิดเป็นร้อยละ................ 
   2.3 สถำนศึกษำท่ีส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – 
Assessment Report : SAR) ในเวลำที่ก ำหนดโดยมีกำรตรวจสอบจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... 
   2.4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภาพรวม
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... และสำมำรถจ ำแนกผล
กำรประเมินในภาพรวมได้ดังนี ้

2.4.1 ระดับยอดเยี่ยม    จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........... 
2.4.2 ระดับดีเลิศ จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........... 
2.4.3 ระดับด ี จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........... 
2.4.4 ระดับปำนกลำง      จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........... 
2.4.5 ระดับก ำลังพัฒนำ   จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........... 

 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 ผลกำรประเมินคณุภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนก 
รำยโรง 
 

 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน…………………………. 
ต ำแหน่ง………………………….. 
โทร……………………………..….. 
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1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 
ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ  
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment 
Report : SAR) ร้อยละ 90 ขึ้นไป ภำยในเวลำที่ก ำหนด และ  
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำใน
ภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผล 
กำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง 
 
 
3 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดย
หน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
มีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ตารางที่ 3.2.2.1.1 แสดงผลกำรประกันคณุภำพภำยในของสถำนศกึษำระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
สถานศึกษาที่
จัดการเรยีน

การสอนระดับ
ปฐมวัย (แห่ง) 

ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(แห่ง) 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

 

     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

     

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ      

 

   2.5 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรยีนกำรสอนระดับปฐมวัย ได้รบักำรประเมินคณุภำพภำยนอก 
รอบสี่ จ ำนวน ..... แห่ง และมีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) แต่ละด้านระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ....... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ............ 
3. ปัญหา อุปสรรค   ……………………….....………………………………………………......……………………. 
……………………….....……………………………………………………………...................................………........ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………....………………………………….......................……………………….……................................... 
……………………….....…………………………………………………………....................................................... 
หมายเหตุ  1. กำรค ำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้คิดจำกฐำนจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด
ทั้งหมดที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย 
              2. กำรค ำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.3 ให้คิดจำกฐำนจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำร
เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัยและส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – 
Assessment Report : SAR) ในระยะเวลำที่ก ำหนด 
              3. กำรค ำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.5 ให้ใช้ฐำนข้อมูลที่มีกำรรำยงำนตำมตัวช้ีวัดตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร (มำตรำ 44) ของ ก.พ.ร. ในประเด็นที่ 4  
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
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1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อยละ 
70 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 70 ขึ้นไป ภำยในเวลำที่
ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มี
ผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
1 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด น้อยกว่า
ร้อยละ 70 และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) น้อยกว่าร้อยละ 70 ภำยในเวลำที่
ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 70 และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มีผล
กำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 22 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
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1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรตดิตำมพัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด  
ร้อยละ 100 และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำ ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 100 ภำยในเวลำที่
ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคณุภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 100 และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
มีผลกำรประเมิน จำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1. วิธีการด าเนินงาน  
    สพท. ด ำเนินกำรส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถำนศึกษำไดร้ับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำน
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ลงวันท่ี 6 
สิงหำคม พ.ศ. 2561 
    1.1 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำน
ประเภท ขนำด และพื้นที่ จ ำนวน...................แห่ง คิดเป็นร้อยละ..................... 
โดยมีวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ ...................................................................................... 
……………………………………………………………………………….…………................………...... 
.................................…………………….....…………………………………………………............... 
    1.2 สถำนศึกษำในพ้ืนท่ีห่ำงไกล จ ำนวน......แห่ง และได้รับกำรสง่เสริม สนับสนุน 
เพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด จ ำนวน..... แห่ง โดยวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ .................................................. 
.................................…………………….....…………………………………………………............... 
..................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ : สถำนศึกษำในพ้ืนท่ีหำ่งไกล หมำยถึง สถำนศึกษำที่อยูห่่ำงไกล อยู่บน
พื้นที่สูง ทุรกันดำร (ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด) 
 
2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรยีนกำรสอนระดับกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน  
จ ำนวน ..... แห่ง ได้รับกำรตดิตำมพัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ โดย
หน่วยงำนต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน .......... แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ......... 
   2.2 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรยีนกำรสอนระดับกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนที่ส่ง
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ใน
เวลำที่ก ำหนด จ ำนวน .................. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ................ 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 ผลกำรประเมินคณุภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำแนกรำยโรง 
 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน
สนับสนุนสถำนศึกษำในพ้ืนท่ี
ห่ำงไกล (ถ้ำมี)  
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน………….……………… 
ต ำแหน่ง…………………………… 
โทร………………………………….. 
 
 

 
 
 
4 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรตดิตำมพัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ร้อย
ละ 100 และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) ร้อยละ 90 ขึ้นไป ภำยในเวลำที่
ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคณุภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มี
ผลกำรประเมิน จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
3 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรตดิตำมพัฒนำ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบประกันคณุภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดร้อยละ 100 และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self – Assessment Report : SAR) ร้อยละ 80  
ขึ้นไป ภำยในเวลำที่ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคณุภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
ขึ้นไป และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก มีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

    2.3 สถำนศึกษำท่ีส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : 
SAR) ในเวลำที่ก ำหนด โดยมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 
   2.4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ภาพรวมระดับดีขึ้นไป จ ำนวน....... 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ..........  และสำมำรถจ ำแนกผลกำรประเมินไดด้งันี้ 
ตารางที ่3.2.2.2.1 แสดงผลกำรประกันคณุภำพภำยในของสถำนศกึษำระดับขั้นพ้ืนฐำน 

มาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(แห่ง) 

ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(แห่ง) 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

 

     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

     

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

     

 
   2.5 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบสี่ จ ำนวน ..... แห่ง และมผีลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) แต่ละด้านระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ....... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ............  
3. ปัญหา อุปสรรค   ……………………….....…………………………………..............………………………………… 
……………………….....……………………………………..............……………………....................................………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………....…………………………………………….............………………..................................................…… 
……………………….....…………………………………………………………………….................................................. 
 
หมายเหตุ  1. กำรค ำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้คิดจำกฐำนจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด
ทั้งหมดที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
              2. กำรค ำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.3 ให้คิดจำกฐำนจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – 
Assessment Report : SAR) ในเวลำที่ก ำหนด 
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1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรตดิตำมพัฒนำ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบประกันคณุภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดร้อยละ 100 และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self – Assessment Report : SAR) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ภำยในเวลำที่ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคณุภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
ขึ้นไป และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก มีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
1 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรตดิตำมพัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
ร้อยละ 100 และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) น้อยกว่าร้อยละ 80 ภำยในเวลำที่
ก ำหนด และ 
3. จ ำนวนสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคณุภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในภาพรวมระดับดีขึน้ไป น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
4. จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ม ี
ผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

              3. กำรค ำนวณค่ำร้อยละในข้อ 2.5 ให้ใช้ฐำนข้อมูลที่มีกำรรำยงำนตำมตัวช้ีวัด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร (มำตรำ 44) ของ ก.พ.ร. ใน
ประเด็นที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมคีุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 
ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ทั้ง 2 ด้าน และคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้ำนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยฯ ระดับประเทศ 

การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
1. วิธีด าเนินการ (กระบวนการพัฒนา) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….......……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
หมายเหตุ :  

1. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง  
2. รำยงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เท่ำนั้น 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีควำมพร้อมในกำร
ทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน………………………………….. 
ต ำแหน่ง………………………………….. 
โทร…………………………………………. 

 

 
 
4 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ทั้ง 2 ด้าน และคะแนนเฉลี่ยด้านใดด้านหนึ่ง
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับประเทศ 

 
 
3 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ทั้ง 2 ด้าน 

 
 
2 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
อย่างน้อย 1 ด้าน 

 
 
1 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
คะแนนเฉลีย่ฯ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทั้ง 2 ด้าน 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมคีุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำมและ
ประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 และมัธยมศึกษำปีท่ี 3,  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำมและประเมินผลในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมธัยมศึกษำปีท่ี 6)  
 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขและตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี่อบำ้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิตสำธำรณะ มีจติอำสำ รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศลีธรรม) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนผูเ้รยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่จบหลักสูตร
มีผลกำรประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนใน
ระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. การส่งเสริม สนับสนนุสถานศกึษา  
    1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำจัดโครงกำร/กจิกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 
……………………….....………………………………………………………………........................................... 
……………………….....………………………………………………………………........................................... 
   1.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคตทิี่ถูกต้อง โดยใช้
กระบวนกำรลูกเสือยุวกำชำด 
……………………….....………………………………………………………………........................................... 
……………………….....………………………………………………………………........................................... 
   1.3 อื่นๆ (โปรดระบุ โครงกำร/กิจกรรม) 
……………………….....………………………………………………………………........................................... 
……………………….....………………………………………………………………........................................... 
 

 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสรมิสนับสนุน 
 จ ำนวนนักเรียนท่ีผำ่นเกณฑ ์
กำรประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ำมหลักสตูร (ตำรำงที่ 
3.3.4.1) 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน………………………………………. 
ต ำแหน่ง……………………………………….. 
โทร……………………………………………… 
 

 
 
4 

จ ำนวนผูเ้รยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูร
มีผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ผำ่นใน
ระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
3 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูรมี
ผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนใน
ระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
2 

จ ำนวนผูเ้รยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูร
มีผลกำรประเมินคณุลักษณะพึงประสงค์ ผำ่นใน
ระดบัดีขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 
 
1 

จ ำนวนผูเ้รยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูร
มีผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ผำ่นใน
ระดบัดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  2. ผลการด าเนินงาน (ดังตาราง) 
ตารางที่ 3.3.4.1 แสดงผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ของผู้เรียนตั้งแต่
ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมระดับช้ัน (ข้อมูลจะถูกน ำไปใช้ร่วมกับ 
กำรรำยงำนในประเด็นย่อยที่ 4.2 และ 4.3 ร่วมด้วย) ข้อมลู ณ วันที ่31 มีนำคม 2563 

ระดับชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน  
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา 

(คน)   

ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผล 
การประเมินคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์จ าแนกตามผลประเมิน 

(คน) 

ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผล 
การประเมินคุณลักษณะฯ  

ระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 120 100 20 30 50 80 80 
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        
รวม        

3. ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

จัดท าเป็น เอกสารแนบ (Excel) 
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4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี่อบำ้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิตสำธำรณะ มีจติอำสำ รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศลีธรรม) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบ
หลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. การส่งเสริม สนับสนนุสถานศกึษา  
    1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำจัดโครงกำร/กจิกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   1.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคตทิี่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสอื 
ยุวกำชำด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   1.3 อื่นๆ (โปรดระบุ โครงกำร/กิจกรรม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ผลการด าเนินงาน – ใช้ข้อมูลร่วมกับกำรรำยงำนในตำรำงที่ 3.3.4.1 แสดงผลกำรประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ของผู้เรยีนตั้งแต่ระดับช้ัน ป.1 - ม.6 ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 
 
3. ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ
สนับสนุน 
 จ ำนวนนักเรียนท่ีผำ่นเกณฑ ์
กำรประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ำมหลักสตูร (ตำรำงที่ 
3.3.4.1) 
 

 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน…………………..………… 
ต ำแหน่ง……………………………… 
โทร……..……………………………… 

 

 
 
4 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบ
หลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
3 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบ
หลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
2 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบ
หลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
 
1 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบ
หลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อย
กว่าร้อยละ 60 
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4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี่อบำ้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิตสำธำรณะ มีจติอำสำ รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศลีธรรม)  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป  
ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. การส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
……………………….....………………………………………………………………................................................................. 
……………………….....………………………………………………………………................................................................. 
2. ผลการด าเนินงาน - ใช้ข้อมูลรว่มกับกำรรำยงำนในตำรำงที่ 3.3.4.1 แสดงผลกำรประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ของผู้เรยีนตั้งแต่ระดับช้ัน ป.1 - ม.6 ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 
3. ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ
สนับสนุน 
 จ ำนวนนักเรียนท่ีผำ่นเกณฑ ์
กำรประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ำมหลักสตูร (ตำรำงที่ 
3.3.4.1) 
 

 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน…………………………………. 
ต ำแหน่ง………………………………….. 
โทร…………………………………………. 
 

 

 
 
4 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะ                      
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป  
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
3 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะ                      
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป  
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
2 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะ                      
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป  
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
 
1 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรมผีลกำรประเมินคุณลักษณะ                      
อันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป  
น้อยกว่าร้อยละ 60 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

4.1 เด็กพิการเรียนรวม 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจดักำรศกึษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ต้ังแต่ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 

1. วิธีการด าเนินงาน  
   การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ.................. 
……………………………………………………......….........................…................................................……….........… 
2. ผลการด าเนินงาน 
ตำรำงที่ 3.4.4.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของเด็กพิกำรเรียนรวมที่ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสรมิ ให้
ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร และผำ่นเกณฑ์กำรประเมินตำมแผน 
กำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบคุคล (Individualized Education Program : IEP) (ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2562) 

ประเภทความพิการ 

เด็กพิกำรเรียนรวมที่ได้รับกำรดูแลชว่ยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับ
กำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทควำมพกิำร และ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) 
จ ำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

จัดท ำแผน IEP 
(คน) 

นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ตำมแผน 

จ ำนวน ร้อยละ 
1. บกพร่องทำงกำรเห็น     
2. บกพร่องทำงกำรได้ยิน     
3. บกพร่องทำงสติปัญญำ     
4. บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว 
   หรอืสุขภำพ 

    

5. บกพร่องทำงกำรเรียนรู ้     
6. บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ     
7. บกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์     
8. บุคคลออทิสติก     
9. บุคคลพิกำรซ้ ำซ้อน     

รวม     
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 โครงกำร/กจิกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือ 
 ตัวอย่ำงผลกำรประเมินตำม
แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education 
Program : IEP)  ครอบคลุมทุก
ประเภทที่ สพท. ด ำเนินกำร อย่ำง
น้อยประเภทละ 1 คน 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน……………………………………. 
ต ำแหน่ง…………………………………. 
โทร………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 

จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจดักำรศกึษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ต้ังแต่ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
 

 
 
3 

จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจดักำรศกึษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ต้ังแต่ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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4.1 เด็กพิการเรียนรวม 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
2 

จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจดักำรศกึษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ต้ังแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

3. ปัญหา อุปสรรค    
.....................................…….....………………………………………………......…………............................…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
......................................................…………………….......................……………………….…….......................... 
…………………….....….....……………………………….............…………………………..................................................... 
 
 
 

 

 
 
1 

จ ำนวนเด็กพิกำรเรียนรวม ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินตำมแผนกำรจดักำรศกึษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
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4.2 เด็กด้อยโอกาส 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
    5 

จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดแูลช่วยเหลือ 
และส่งเสรมิให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1. วิธีการด าเนินงาน 
การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ..................... 

….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
2. ผลการด าเนินงาน 
ตำรำงที่ 3.4.4.2 แสดงจ ำนวนและร้อยของเด็กด้อยโอกำสที่ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จ ำนวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 
จ ำนวน ร้อยละ 

1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขำยแรงงำนหรือแรงงำนเด็ก    
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทำงเพศหรือโสเภณี    
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือก ำพร้ำเด็ก    
4. เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน    
5. เด็กเร่ร่อน    
6. เด็กที่ได้รับผลจำกโรคเอดส์ฯ    
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย    
8. เด็กที่ถูกท ำร้ำยทำรุณ    
9. เด็กยำกจน(มำกเป็นพิเศษ)    
10.  เด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด    

รวม    
    
3. ปัญหา อุปสรรค 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 ข้อมูลกำรคดักรองของ
โรงเรียน (เด็กยำกจนและ 
ด้อยโอกำส)  
  โครงกำร/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือ 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน…………………………………. 
ต ำแหน่ง…………………..……………… 
โทร………….……………………………… 
 

 

 
    4 

จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดแูลช่วยเหลือ 
และส่งเสรมิให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
    3 

จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดแูลช่วยเหลือ 
และส่งเสรมิให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
    2 

จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดแูลช่วยเหลือ 
และส่งเสรมิให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
    1 

จ ำนวนเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดแูลช่วยเหลือ 
และส่งเสรมิให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ น้อยกว่าร้อยละ 50 
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4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ใช้ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผลในตัวชี้วัดที่ 8 จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
และตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีศักยภำพไดร้ับโอกำสเข้ำสูเ่วทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ 
กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
กำรศึกษำเตม็ตำมศักยภำพ ต้ังแต่ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1. วิธีการด าเนินงาน 
   การส่งเสริม สนับสนุนเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

1.1 ด้ำนผู้น ำ........................………………………………….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.2 ด้ำนนักคิด........................…………………………………..........…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.3 ด้ำนสร้ำงสรรค์.................……………………………….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.4 ด้ำนนักวิชำกำร.............………………………………….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.5 ด้ำนนักคณิตศำสตร์............…………………………….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.6 ด้ำนนักวิทยำศำสตร์...............………………………….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.7 ด้ำนนักภำษำ.................………………………………….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.8 ด้ำนนักกีฬำ.........................…………………………….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.9 ด้ำนนักดนตรี........................………………….……….............…………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

1.10 ด้ำนนักศิลปิน........................……………………………............………..................................….........… 
……………………….....……………………………………………………………….....................…...............….................. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรคดักรอง 
เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
 โครงกำร/กจิกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือ 
 หลักฐำนกำรเขำ้ร่วมกำร
แข่งขันระดับนำนำชำต ิ
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน…………..............……………………… 
ต ำแหน่ง………………………………… 
โทร……..………………………………… 

 

 
 
4 

จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ 
กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
กำรศึกษำเตม็ตำมศักยภำพ ต้ังแต่ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

 
 
3 

จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ 
กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
กำรศึกษำเตม็ตำมศักยภำพ ต้ังแต่ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
 
2 

จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ 
กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
กำรศึกษำเตม็ตำมศักยภำพ ต้ังแต่ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
 
1 

จ ำนวนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับ 
กำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
กำรศึกษำเตม็ตำมศักยภำพ น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

  2. ผลการด าเนินงาน  
ตำรำงที่ 3.4.4.3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ผลรวมของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3, ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3) ที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน
ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ จ ำแนกตำมประเภทของควำมสำมำรถพิเศษ 

ประเภท 

จ ำนวนเด็กที่มี
ควำมสำมำรถ
พิเศษทั้งหมด 

(คน) 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการสง่เสริม สนบัสนุนให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนฯ เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับนำนำชำต ิ
จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้ำนผู้น ำ      
2. ด้ำนนักคิด      
3. ด้ำนสร้ำงสรรค์      
4. ด้ำนนักวิชำกำร      
5. ด้ำนนักคณิตศำสตร์      
6. ด้ำนนักวิทยำศำสตร์      
7. ด้ำนนักภำษำ      
8. ด้ำนนักกีฬำ      
9. ด้ำนนักดนตรี      
10. ด้ำนนักศิลปิน      

รวม      
3. ปัญหา อุปสรรค 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
….............................…………….............………………………………………......…………….................................… 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา มผีลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษข์องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา 
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษา
ปัจจุบนั 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนท่ี
ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป มากกว่า  
10 รางวัลขึ้นไป 

1. วิธีด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผลการด าเนินงาน 
  ตำรำงที่ 3.5.1 แสดงจ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ ซ่ึงเป็นรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยเป็นรางวัลใน
ระดับชาติที่ ก.ค.ศ. รับรองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียง ใน 
ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร และสังกัด 

ประเภท
บุคลากร 

สังกัด 
จ านวน
บุคลากร

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนรางวัล 
ก.ค.ศ.รับรองตาม
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด 

เทียบเคยีง
ตามที ่ก.ค.ศ. 

ก าหนด 
รวม 

ข้ำรำชกำรคร ู
สพท.     
สถำนศึกษำ     

บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

สพท.     
สถำนศึกษำ     

พนักงำน
รำชกำร 

สพท.     
สถำนศึกษำ     

ลูกจ้ำง 
สพท.     
สถำนศึกษำ     

รวม     
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนสรปุรำงวัลทีไ่ด้รับ 
 ส ำเนำประกำศรำงวัล/ 
โล่รำงวลัที่ไดร้ับ (แนบไฟล์) 
 
 การรบัรองการรายงานข้อมูล 
ผู้รำยงำน……………………………..…… 
ต ำแหน่ง…………………………….......… 
โทร………………………………..……….… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4 

จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนท่ี
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึน้ไป 8-10 
รางวัล 

 
 
3 

จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนท่ี
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึน้ไป 5-7 รางวัล 

 
 
2 

จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนท่ี
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึน้ไป 2-4 รางวัล 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
1 

จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนท่ี
ได้รับรำงวัลในระดับชาติขึน้ไป นอ้ยกว่า     
2 รางวัล 
 

3. ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม่/หน่วย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 
 

จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีควำมพึงพอใจในระดบัมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. วิธีการด าเนินงาน 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
2. ปัญหาอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  

 
หมายเหตุ :  

1. ผู้รับบริกำร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้บริหำร ครผูู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ท่ีมำตดิต่อ ประสำนงำน และใช้บริกำร 

2. จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม ต้องไม่น้อยกว่ำด้ำนละ 100 คน 
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจดำ้นกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ จะใช้ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ของ สพฐ. (https://www.obec.go.th/) 
หัวข้อ “แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้สว่นเสียในกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน” ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมใน “กลุ่มที่ 3 ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทีป่ฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศ
กำรศึกษำ (มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ)” มำใช้ในกำรประมวลผล ซึ่ง สพท. มีหน้าที่ในการแผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์ดังกล่าว 

4. รำยงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำเท่ำนั้น 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริม 
สนับสนุนใหส้ ำเร็จตำม
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. ........................ 
2. ........................ 
 
 การรายงานข้อมลู 
ผู้รำยงำน………………… 
ต ำแหน่ง…………………. 
โทร………………………... 

 

 
 
4 
 

จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
3 
 

จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีควำมพึงพอใจในระดบัมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
2 
 

จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีควำมพึงพอใจในระดบัมากขึ้นไป ต้ังแต่     
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
 
1 

จ ำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี    
มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
น้อยกว่า ร้อยละ 60 

https://www.obec.go.th/
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน   

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ 
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 

     

2 กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และ                
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 และตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

     

4 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ      
5 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พฒันำสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์                  

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบคลุมทุกกลุ่มสำระ 
     

6 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลทีห่ลำกหลำย และ
น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ 

     

7 กำรส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ        
ตำมระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 

     

8 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

     

9 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนรว่มในกำรจัด
กำรศึกษำและเปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย 

     

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน 
     เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมิน 
    ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
     ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ 
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมำณในสถำนศึกษำ      
2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยทีก่ ำหนด และ

สอดคล้องกับนโยบำย 
     

3 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุอย่ำงชัดเจน      
4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคคลที่

เก่ียวข้อง 
     

5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ      
6 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือแนะน ำกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรเงนิและบญัชีของสถำนศึกษำ      
7 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ ในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแก่

สถำนศึกษำ 
     

8  กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน       
9 จัดท ำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงดำ้นงบประมำณประจ ำปีอย่ำงเปน็

ระบบ 
     

10 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพสัดุของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

     

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน 
     เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมิน 
    ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
     ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

2 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลงัครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
นโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็นครูมืออำชีพโดย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเปำ้หมำยอย่ำงทัว่ถึง 

     

5 กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีให้แก่ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

     

 
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
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ด้านบริหารงานบุคคล 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน 
     เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมิน 
    ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
     ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ 
รายการ น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชือ่มโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และส่วนกลำงอยำ่งเปน็ระบบ ใช้ง่ำยสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 กำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพรข่้อมูลสำรสนเทศ ต่อสถำนศึกษำและสำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง      
4 กำรจัดท ำแผนผังอำคำรสถำนที ่และปำ้ยประชำสัมพันธ์อยำ่งชดัเจน      
5 กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     

6 กำรติดตำม ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏบิัตงิำน และ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

     

7 กำรวำงระบบควบคุมภำยในทีส่อดคล้องกับสภำพปญัหำ และตรงตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

     

8 กำรจัดสวัสดิกำรและสวสัดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อยำ่งทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก ำหนดและควำมต้องกำรจ ำเป็น 

     

9 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

     

10 กำรประสำน สง่เสริม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน สถำบนั 
องค์กำรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

     

 
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
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ด้านบริหารงานทั่วไป 
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รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของส านักตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบาย/มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้กลั่นกรอง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

นโยบายที่ 1  
ด้านการจดัการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาต ิ

1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นางสดใส  นิยมจันทร์
นางสาวมนัญญา  งามทรง 
นางสาวอารยา ตันติธีรกลุ 

089-451-4844 
086-917-4521 
092-263-0634 
 

 

2 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 

3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ง ๆ เป็นต้น 

นางสาวธนัญญา แสงทอง 099-398-9245 
 

นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพช็ร 086-907-9586 
 

4 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

นางสาวลลิดา บุญเฉลมิ 091-884-5623 
02-288-5830 

ส่วนกลาง 
(ศพก.จชต.) 

5 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ี 
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกง่ ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคลอ้งกับบริบทของพื้นที่ 

นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ 099-391-9519 ส่วนกลาง 
(สนผ.) 

6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร-
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นางนงลักษณ์  วิไลวงศ์เสถียร 
นางสาวศิณญัญา ศรีเกต ุ

098-272-1008 
095-361-3555 

 

7 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
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นโยบาย/มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้กลั่นกรอง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

นโยบายที่ 2  
ด้านการจดัการศึกษา
เพื่อเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

8 จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 

นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร 089-807-1482 ใช้ข้อมูลผล 
การด าเนินงาน

ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท. 

10 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีศักยภาพไดร้บัโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

9 ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

นางสาวธีรวรรณ  บุญบ ารุง 062-968-8664 
 

นโยบายที่ 3  
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11 ผู้เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ 099-391-9519 
 

15 ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

12 ร้อยละของผูเ้รียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

นายไชยา อินทเสน 081-894-8749 ใช้ข้อมูลผล 
การด าเนินงาน

ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท. 

13 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

    
 

ระดับชั้น ป.6 นางสาวธีรวรรณ  บุญบ ารุง 062-968-8664 
 

ระดับชั้น ม.3 นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม 091-884-5623 
02-288-5830 

 

ระดับชั้น ม.6 นางสาวศิริพัทธ์  วิบูลย์ธนังกุล 086-465-6241 
02-288-5830 

 

14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนดั และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได ้

นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม 091-884-5623 
02-288-5830 
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นโยบาย/มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้กลั่นกรอง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

16 ผู้เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต 
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

นางอรอุมา หวังมีจงม ี 081-709-7648 
 

17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรกึษาข้อเสนอแนะการเรียนรู ้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู ้

นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ ์ 097-946-9528 
 

นโยบายที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  
มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

18 ผู้เรยีนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน นายวิชัย  รัศมีดารา 
นางปาณิสรา รวดเร็ว 
 

083-959-6800 
086-983-3458 

 

18.1 ระดับประถมศึกษา  
18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

19 ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง 
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

นางสรวงสุดา  นิติพันธ์ 085-666-4941 ส่วนกลาง 
(สนผ.) 

20 ผู้เรยีนไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

นางสาวธีรวรรณ  บุญบ ารุง 062-968-8664 ส่วนกลาง 
(สทร.) 

21 ครูไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

นางสาวศิริพัทธ์  วิบูลย์ธนังกุล 086-465-6241 
02-288-5830 

ส่วนกลาง 
(สทร.) 

22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร 089-807-1482 ใช้ข้อมูลผล 
การด าเนินงาน

ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท. 

23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นางสาวรุ่งทิวา งามตา 086-397-2845 
 

24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ นางสาวศิริพัทธ์  วิบูลย์ธนังกุล 086-465-6241 
02-288-5830 
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นโยบายที่ 5  
ด้านการจดัการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม น าไปปฏิบตัิใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

นางสาวสาลินี  เลิศอัคฆากร 086-088-3372 
 

27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภณัฑ์และพลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะ 
และมสี่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปรมิาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

29 นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ มกีารขยายผลแหล่งเรยีนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรยีนรู้ 
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน 

นางสาวสาลินี  เลิศอัคฆากร 086-088-3372 ส่วนกลาง 
(สนก.) 

34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการศึกษาอยา่งเป็นอิสระ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ ์ 097-946-9528 
 

36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจดัการและตดัสินใจ ทั้งระบบ 

นางปลิดา  วิชิตกมลชัย 081-935-1981 
 

นางสุนีย์  สิทธิธนะ 081-451-2445 ใช้ข้อมูลผล 
การด าเนินงาน

ร่วมกับ
มาตรฐาน สพท. 

37 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ 099-391-9519 ส่วนกลาง 
(สนก.) นางสาวอุทุมพร  กอบแก้ว 084-221-2873 

38 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ 099-391-9519 ส่วนกลาง 
(สนก.) นางสาวกรุณา  แก้วด้วง 096-935-9892 

39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรยีน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ 099-391-9519 
 

นางสาวอุทุมพร  กอบแก้ว 084-221-2873 
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40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ
นางสาวอุทุมพร  กอบแก้ว 

099-391-9519 
084-221-2873 

 

42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมแีพลตฟอร์มดิจิทัล  
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ
นางสาวกรุณา  แก้วด้วง 

099-391-9519 
096-935-9892 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  
การบริหารจัดการที่ดี  

 
ประเด็นการพิจารณาที ่1 ภาวะผูน้ าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย ์ 081-916-8431 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นางสาวอัญชลี  ไหมทอง 086-875-8147 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบรหิารและการจัดการศึกษา นายชนัฐชัย  ตาควัน 097-265-5717 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

นางปลิดา  วิชิตกมลชัย 
นางสุนีย์  สิทธิธนะ 

 
081-451-2445 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

นางนงลักษณ์  วิไลวงศ์เสถียร 098-272-1008 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา นางสาววรรณสภุา  เฉลมิชีพ 084-100-1992 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2  
การพัฒนาสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู ้

ประเด็นการพิจารณาที ่2 การส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
และการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจยั 

นางสาวสุพัฒตรา  วัลย์เครือ 089-316-5036 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  
การกระจายอ านาจและ
การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมในการบรหิาร  
และการจัดการศึกษา  
 

ประเด็นการพิจารณาที ่3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

นางสาวกัญญา อินสอน 087-712-5322 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  
การบริหารงาน 
ด้านวิชาการ  

 
ประเด็นการพิจารณาที ่6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

นางสาวไพรวรรณ  ตระกลูชัยชนะ 099-493-9164 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2  
การบริหารงาน 
ด้านงบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที ่1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหาและความต้องการ 

นายสุรยิะ  แสงทอง 088-221-2911 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  
การบริหารงาน 
ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ประเด็นการพิจารณาที ่3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสรมิความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางจตุพร  เรียงความ 061-075-2894 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4  
การบริหารงาน 
ด้านการบริหารทั่วไป 

ประเด็นการพิจารณาที ่1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ นางชรัญญา  แสนชัย 089-211-7700 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศ
การจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณา  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ 

นางสาวศศิรภ์ัทร  พิพัฒนธนพงศา 093-192-8416 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามผีลงาน 
ที่แสดงความส าเรจ็และ
เป็นแบบอย่างได ้

 
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุม่/หน่วย ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ที่บรรลเุป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกจิ ท้ังนี้ เป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได ้

นายไชยา  อินทะเสน 081-894-8749 
 



150 
 

นโยบาย/มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้กลั่นกรอง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2  
สถานศึกษามีคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อ 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมผีล 
การประเมินคณุภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   
 

ประเด็นย่อย ระดับปฐมวัย นายนิธิศ  ภู่ชัย 081-735-8759 
 

ประเด็นย่อย ระดับขั้นพ้ืนฐาน นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร 089-807-1482 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  
ผู้เรยีนระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

ประเด็นการพิจารณาที ่2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ  
(National Test : NT) 

นายไชยา  อินทะเสน 081-894-8749 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   
 

4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นางศิริพร  สาตยศ 084-652-3020 
 

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสาวกริษฐา  เจรญิเลิศ 081-909-1527 
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ตัวบ่งช้ีที่ 4  
ประชากรวัยเรียนไดร้ับ
สิทธิและโอกาสทาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น หรือ 
มีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ  

ประเด็นการพิจารณาที ่4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มคีวามต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

   
 

4.1 เด็กพิการเรียนรวม  นางวันดี  จิตรไพวรรณ 089-784-0394 
  

4.2 เด็กด้อยโอกาส 

4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร 089-807-1482 
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นโยบาย/มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้กลั่นกรอง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษามผีลงาน 
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเดน่ท่ีประสบความส าเร็จเป็นที่ประจกัษ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
เป็นผลงานท่ีได้รบัรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

นางสรวงสุดา  นิติพันธ์ 085-666-4941 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6  
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความพึง
พอใจในการบริหาร และ
การจัดการศึกษา  
รวมทั้งการให้บริการ  

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง 
การให้บริการของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบรหิารงานของกลุ่มในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลมุ 
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย     

นางสาวยุพิน บุญวิเศษ 090-321-5595  

 




