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สารบัญ 
  หน้า 
ค าชี้แจง  ก 
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “พาน้องกลับมาเรยีน” 7 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรชักาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 11 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคณุภาพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 14 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) 19 
ตัวช้ีวัดที่ 6a ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคณุภาพ 22 
ตัวช้ีวัดที่ 6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อ และ/หรอื การมีงานท า 27 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการแกไ้ขภาวะถดถอยทางการเรยีนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 30 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 35 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม 39 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรยีนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 42 
ตัวช้ีวัดที่ X1 ระดับความส าเร็จของการค้นพบตน้แบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชม ท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 49 
ตัวช้ีวัดที่ X2 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน (บรหิารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) 52 
ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

56 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 57 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 58 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 58 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภยัพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 58 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศกึษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตัิ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
58 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 62 
ตัวช้ีวัดที่ 5 อัตราการเข้าเรยีนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 63 
ตัวช้ีวัดที่ 6 อัตราการเข้าเรยีนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 63 
ตัวช้ีวัดที่ 7 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น 63 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 63 
   



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 64 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา 65 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 65 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 67 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาต ิ

ตามโครงการ PISA) 
69 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 71 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 71 
ตัวช้ีวัดที่ 15 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 76 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 76 
ตัวช้ีวัดที ่17 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดร้ับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
77 

ตัวช้ีวัดที่ 18 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 79 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 80 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศกึษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล 81 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสทิธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ี 
81 

ตัวช้ีวัดที ่21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA online 82 
ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time 84 
ตัวช้ีวัดที่ 23 จ านวนครั้งของประชาชนท่ีเข้าถึงหลักสตูร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 84 
ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลุผลสมัฤทธ์ิตามค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ 85 
ส่วนที่ 3 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 90 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 91 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี 92 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้ 92 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา   93 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 95 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 96 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 98 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 99 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 100 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจดัการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 101 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 103 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได ้ 104 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 106 
 (1) ระดับการศึกษาปฐมวยั  106 
 (2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  108 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 110 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวยัเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  110 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (National Test : NT) 110 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET )  110 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  110 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 110 
 ประเด็นการพิจารณาที ่6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัในการเรยีนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 110 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 111 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคับไดเ้ข้าเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 111 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 112 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปทีี่ 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 113 
 3.1 ผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 113 
 3.2 ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 114 
 3.3 ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 114 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มคีวามต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 115 
 4.1 เด็กพิการเรียนรวม 115 
 4.2 เด็กด้อยโอกาส 117 
 4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 118 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มผีลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
118 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 119 
ภาคผนวก รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ประเดน็การพิจารณาของส านักตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 122 
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การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการใน 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง และผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้ร่วมกันจัดท าแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยบูรณาการเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกันภายใต้นโยบายทั้ง 4 ด้าน ให้เป็นเครื่องมือเดียวและสามารถสะท้อนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดได้ทุกส่วน  
เพื่อให้ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สตผ.) ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สามารถใช้ผลการติดตาม ประเมินผล
ร่วมกันได้ โดยมีรายละเอียดในการติดตาม ประเมินผล ดังนี้   

 1. เนื้อหำสำระกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
1.1 ส่วนที่ 1 ตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัดหลัก  

(เฉพาะตัวช้ีวัดที่ 6 แยกเป็นตัวช้ีวัดย่อย 2 ตัวช้ีวัด) และ 2 ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม รายละเอียด ดังนี ้https://bit.ly/PlanOBEC66-QP  
 
 
 
 
 

1.2 ส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  
รวม 24 ตัวช้ีวัด รายละเอียด ดังนี้ https://bit.ly/PlanOBEC66-2   
   กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  จ านวน  4 ตัวช้ีวัด      
   กลยุทธท์ี่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  จ านวน  4 ตัวช้ีวัด   
   กลยุทธท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  จ านวน 10 ตัวช้ีวัด      
   กลยุทธท์ี่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา     จ านวน  6 ตัวช้ีวัด  

1.3 ส่วนที่ 3 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี 56 ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียด ดังนี้ https://bit.ly/PlanOBEC66-3  
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ     จ านวน  3 ตัวบ่งช้ี 
   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    จ านวน  5 ตัวบ่งช้ี 
   มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา      จ านวน  6 ตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/PlanOBEC66-2
https://bit.ly/PlanOBEC66-3


ข 
1.4 ส่วนที่ 4 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 7 ด้าน 37 ประเด็น รายละเอียด ดังนี ้ https://bit.ly/PlanOBEC66-4  

   ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย        จ านวน  4 ประเด็น 
   ด้านที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา       จ านวน 10 ประเด็น 
   ด้านที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย   จ านวน  4 ประเด็น 
   ด้านที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   จ านวน  8 ประเด็น 
   ด้านที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  5 ประเด็น 
   ด้านที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดจิิทัล     จ านวน  5 ประเด็น 
   ด้านที่ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ     จ านวน  1 ประเด็น 
 

 2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยจัดท าเครื่องมือที่บูรณาการเนื้อหาสาระการติดตามที่มีความสอดคล้องกันรวมเป็นหนึ่งเครื่องมือ เพื่อลดภาระและความซ้ าซ้อนในการรายงานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) รายละเอียดดังตาราง ง หน้า ฉ ซึ่งสรุปประเด็นส าหรับการติดตาม ประเมินผล ดังนี ้

2.1.1 นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ ำนวน 13 ตัวชี้วัด (เก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 
2.1.2 ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด (เก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน) 
2.1.3 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 จ ำนวน 13 ประเด็นกำรพิจำรณำ (เก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน) 

2.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยรายงานผลตามแบบติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียดดังตาราง จ หน้า ฐ และสรุปประเด็นส าหรับ 
การติดตาม ประเมินผล จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด  

 
 

 3. กำรรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และแนบหลักฐานเอกสารอ้างอิงที่ส าคัญ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) ตามแบบที่ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด จ านวน 34 ตัวช้ีวัด/ประเด็น 
การพิจารณา (รายละเอียดตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา ตามตาราง ง) เพื่อให้ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประมวลผลการด าเนินงาน  โดยมีก าหนดระยะเวลา 
การเปิด - ปิดระบบการรายงาน ดังนี ้
ตำรำง ก แสดงปฏิทินการเปิด - ปิดระบบการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา ที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน 
 

รอบ วัน เดือน ป ี ตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6 เดือน 15 - 31 มีนาคม 2566 นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 13 ตัวช้ีวัด  
12 เดือน 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566 1. นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 13 ตัวช้ีวัด  

2. ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 8 ตัวช้ีวัด 
3. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 13 ประเด็นการพิจารณา 

      
 

 

https://bit.ly/PlanOBEC66-4
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 4. เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 จ าแนกเป็น 4 ลักษณะ คือ  
1) ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3) ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 4) ผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี ้
               4.1 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
         4.1.1 เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพรอบ 6 เดือน  

1) ระดับคุณภำพรำยตัวชี้วัด ดังนี้  
           ระดับ 5 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม 
           ระดับ 4 หมายถึง ระดับดีมาก  
           ระดับ 3 หมายถึง ระดับด ี   
           ระดับ 2 หมายถึง ระดับพอใช้  
           ระดับ 1 หมายถึง ระดับปรบัปรุง   

2) ระดับคุณภำพในภำพรวมรอบ 6 เดือน ดังนี ้
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับดเียี่ยม  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับดมีาก  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับดี  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับพอใช้  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับปรับปรุง  
         4.1.2 เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพรอบ 12 เดือน  

1) ระดับคุณภำพรำยตัวชี้วัด โดยการน าผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือนรวมกับผลการประเมินรอบ 12 เดือน หารด้วย 2 ตัวอย่ำงเช่น ตัวช้ีวัดที่ 1  
ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผลการประเมินรอบ 6 เดือน ได้ระดับ 3 รอบ 12 เดือน ได้ระดับ 4 ดังนั้น ผลการประเมินรายตัวช้ีวัด   
ได้เท่ากับ (3+4)/2= 3.5) น ามาเทียบระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับดเียี่ยม  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับดมีาก  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับดี  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับพอใช้  
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับปรับปรุง   
 
 
 
 
 



ง 
2) ระดับคุณภำพในภำพรวม ดังนี ้

           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับดเียี่ยม (ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก าหนด) 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับดมีาก (ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเปา้หมาย) 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับดี (ผลการปฏิบตัิงานไดต้ามเป้าหมาย) 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับพอใช้ (ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมาย) 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับปรับปรุง (ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์ก าหนด) 

4.2 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
         4.2.1 เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพรำยตัวชี้วัด ดังนี ้
           ระดับ 5 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม 
           ระดับ 4 หมายถึง ระดับดีมาก  
           ระดับ 3 หมายถึง ระดับด ี    
           ระดับ 2 หมายถึง ระดับพอใช้  
           ระดับ 1 หมายถึง ระดับปรบัปรุง   
         4.2.2 เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม โดยก าหนดให้ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดย่อยมีค่าน้ าหนักเท่ากัน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม (ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก าหนด) 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับดีมาก (ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมาย) 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับดี (ผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย) 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับพอใช้ (ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมาย) 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับปรับปรุง (ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์ก าหนด) 

4.3 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยก าหนดระดับคุณภาพ 
รำยประเด็นกำรพิจำรณำและในภำพรวม ดังตาราง ข 
ตำรำง ข แสดงเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณภำพรำยประเด็นกำรพิจำรณำและในภำพรวม 
 

มำตรฐำนที ่ ตัวบ่งชี้ ค่ำน้ ำหนัก 
ช่วงคะแนน/แปลระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมำก (4) ดีเย่ียม (5) 
1 1 6 6.00 - 10.80 10.81 - 15.60 15.61 - 20.40 20.41 - 25.20 25.21 - 30.00 

2 - ติดตามแตไ่ม่ประเมินผล 
3 2 2.00 - 3.60 3.61 - 5.20 5.21 - 6.80 6.81 - 8.40 8.41 - 10.00 

2 1 2.50 2.50 - 4.50 4.51 - 6.50 6.51 - 8.50 8.51 - 10.50 10.51 - 12.50 
2 1 1.00 - 1.80 1.81 - 2.60 2.61 - 3.40 3.41 - 4.20 4.21 - 5.00 
3 2 2.00 - 3.60 3.61 - 5.20 5.21 - 6.80 6.81 - 8.40 8.41 - 10.00 
4 1.50 1.50 - 2.70 2.71 - 3.90 3.91 - 5.10 5.11 - 6.30 6.31 - 7.50 
5 3 3.00 - 5.40 5.41 - 7.80 7.81 - 10.20 10.21 - 12.60 12.61 - 15.00 



จ 

มำตรฐำนที ่ ตัวบ่งชี้ ค่ำน้ ำหนัก 
ช่วงคะแนน/แปลระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมำก (4) ดีเย่ียม (5) 
3 1 3 3.00 - 5.40 5.41 - 7.80 7.81 - 10.20 10.21 -12.60 12.61 - 15.00 

2 5 5.00 - 9.00 9.01 - 13.00 13.01 - 17.00 17.01 - 21.00 21.01 - 25.00 
3 3.50 (สพป.) 3.50 - 6.30 6.31 - 9.10 9.11 - 11.90 11.91 - 14.70 14.71 - 17.50 

2.50 (สพม.) 2.50 - 4.50 4.51 - 6.50 6.51 - 8.50 8.51 - 10.50 10.51 - 12.50 
4 6 (สพป.) 6.00 - 10.80 10.81 - 15.60 15.61 - 20.40 20.41 - 25.20 25.21 - 30.00 

7 (สพม.) 7.00 - 12.60 12.61 - 18.20 18.21 - 23.80 23.81 - 29.40 29.41 - 35.00 
5 - บูรณาการในมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล 
6 4 4.00 - 7.20 7.21 - 10.40 10.41 - 13.60 13.61 - 16.80 16.81 - 20.00 

รวมมำตรฐำนที่ 1 1 - 3 8 8.00 - 14.40 14.41 - 20.80 20.81 - 27.20 27.21 - 33.60 33.61 - 40.00 
รวมมำตรฐำนที่ 2 1 - 5 10 10.00 - 18.00 18.01 - 26.00 26.01 - 34.00 34.01 - 42.00 42.01 - 50.00 
รวมมำตรฐำนที่ 3 1 - 6 21.50 21.50 - 38.70 38.71 - 55.90 55.91 - 73.10 73.11 - 90.30 90.31 - 107.50 

รวม 3 มำตรฐำน 39.50 39.50 - 71.10 71.11 - 102.70 102.71 - 134.30 134.31 - 165.90 165.91 - 197.50 
 

4.4 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  โดยการน าผลการประเมินภาพรวม 
ในแต่ละส่วน (นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
มารวมกัน หารด้วย 3 ตัวอย่ำงเช่น ผลการประเมินตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมเท่ากับ 4.25 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมเท่ากับ 3.57 และผลการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเท่ากับ 4 ดังนั้น ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในภำพรวม ได้เท่ากับ (4.25+3.57+4)/3 = 3.94 และน ามาเทียบระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้  
ตำรำง ค แสดงเกณฑ์การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ผลกำรประเมิน  
ช่วงคะแนน/แปลระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม 
นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

 
 
 



ฉ 
ตำรำง ง แสดงประเด็นการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดนโยบำยเร่งด่วนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (Quick Policy : QP) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา

เพื่อความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

√ 
 
 

 6 และ 12 
เดือน 

1. สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
   ตัวชี้วดัที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวถิีถัดไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
2. สอดคล้องกับนโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
           1.1) เร่งสร้างความปลอดภยัในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชวีิตรูปแบบใหม ่และภัยอื่น ๆ  
           1.3) เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมฯ   

2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
“พาน้องกลับมาเรียน” 

√  6 และ 12 
เดือน 

 

3 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัต ิ

√  6 และ 12 
เดือน 

 

4 ระดับความส าเร็จของการน าผล RT NT 
หรือ O-NET หรือผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

√  6 และ 12 
เดือน 

1. สอดคล้องกับนโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
           2.9) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2. สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบคววามสามารถพื้นฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผูเ้รียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

√  6 และ 12 
เดือน 

สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  
   ข้อ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
           2.2) จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ 
ของตนเองด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
           2.3) พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 
ฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนฯ 



ช 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

6a ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคณุภาพ 

√  6 และ 12 
เดือน 

1. สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
   ตัวชี้วดัที่ 9 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
2. สอดคล้องกับนโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 3 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
           3.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาฯ 
3. สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 

6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
เพื่อการศึกษาต่อ และ/หรือ การมีงาน
ท า 

√  6 และ 12 
เดือน 

1. สอดคล้องกับนโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 3 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
           3.1) พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาฯ 
           3.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาฯ 
           3.4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 
2. สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
    มาตรฐานที่ 3 ตวับ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้น 
ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ มัธยมศึกษาปีที ่6   
หมายเหตุ : มาตรฐานที่ 3 ตวับ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที ่3 เก็บขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน (เชิงปริมาณ) จากส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)  

7 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 

√  6 และ 12 
เดือน 

 

8 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

√  6 และ 12 
เดือน 

 

9 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม 
การเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
คุณธรรม จรยิธรรม 

√  6 และ 12 
เดือน 

สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
           2.5) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม
ให้มีความทันสมัย นา่สนใจ เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียนฯ 



ซ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

10 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้ส าเร็จตามเปา้หมาย 

√  6 และ 12 
เดือน 

 

X1 ระดับความส าเร็จของการค้นพบตน้แบบ 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชม ท่ีเปน็เลิศ
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

√  6 และ 12 
เดือน 

 

X2 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามรีะบบ
บริหารจดัการ 4 ด้าน (บรหิารทั่วไป 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) 

√  6 และ 12 
เดือน 

1. สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
   ตัวชี้วดัที่ 19 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
   ตัวชี้วดัที่ 22 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ 
แบบ Real Time (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
2. สอดคล้องกับนโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริหำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
           6.1) ขบัเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดว้ยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process)  
           6.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธภิาพฯ 
3. สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการบริหาร 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยกุต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
หมายเหตุ : ตัวชีว้ัดที่ 22 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ 
แบบ Real Time เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จากส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (สทร.)  
 
 
 
 
 



ฌ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (Action Plan : AP) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
2 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการศึกษา 

ในสถานศึกษาท่ีมีความปลอดภยั  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

 √ 12 เดือน 1. บูรณาการแบบติดตาม ประเมินผลโดยใช้หนึ่งแบบ รายงานผลการด าเนินงานใน 3 ตัวชี้วัด 
2. สอดคล้องกับนโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  
   ข้อ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
           1.1) เร่งสร้างความปลอดภยัในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชวีิตรูปแบบใหม ่และภัยอื่น ๆ 
           1.4) เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทีม่ีอยู ่
ในทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมปีระสิทธิภาพ 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ
ในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศกึษา 
ด าเนินการตามแนวทางในการจดัการ 
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม ่
และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

10 ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึง
ประสงคร์ะดับดีขึ้นไป  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) 

√  12 เดือน สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560    
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

11 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

 √ 12 เดือน 1. สอดคล้องกับนโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
           2.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลกัสูตรฐานสมรรถะไปสู่การปฏิบัติ         
อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษที ่21 ให้กับผู้เรียน 
2. สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560    
    มาตรฐานที่ 3 ตวับ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอา่น 
การคิดวิเคราะห์และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
    มาตรฐานที่ 3 ตวับ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 



ญ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการเตรยีม
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA)  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 

√  12 เดือน  

13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถ 
จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 30) 
 

√  12 เดือน 1. บูรณาการแบบติดตาม ประเมินผลโดยใช้หนึ่งแบบ รายงานผลการด าเนินงานใน 2 ตัวชี้วัด 
2. สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560    
    มาตรฐานที่ 3 ตวับ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ 

14 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรอง
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 30) 

17 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดบัการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 50) 

√  12 เดือน  

21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA online  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

√  12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) จากส านกัพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 

24 ร้อยละของโครงการของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่บรรลุผลสมัฤทธิ์ 
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 10) 
 
 

√  12 เดือน  



ฎ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ส่วนที่ 3 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
มาตรฐานท่ี 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 : การส่งเสริม 
ประสานเช่ือมโยงการท างานของ 
องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 

ประเด็นพิจารณาที่ 6 : พัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 : การวางแผน 
การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
และความต้องการ 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 : การพัฒนา 
ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
จ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 

การจัดระบบตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศการจดัการศึกษา
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบาย
สู่การปฏิบัต ิ

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 

ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/
หน่วย ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ที่บรรลเุป้าหมาย ประสบความส าเร็จ 
ทั้งนี้เป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและ

√  12 เดือน  



ฏ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

สถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทั้งภายในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับและสามารถ
ยึดเป็นแบบอย่างได ้

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดร้ับการพัฒนา ส่งเสรมิ 
ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และมผีลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 :  
จ านวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอาย ุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เขา้
เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 :  
อัตราการออกกลางคันลดลง 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 :  
3.1 ผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา) 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 :  
4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

√  12 เดือน  

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 :  
4.2 เด็กด้อยโอกาส 

√  12 เดือน  



ฐ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตามกระบวนการบริหารงานและการจัด
การศึกษา รวมท้ังการให้บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และครอบคลุม 
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

√  12 เดือน  

 
ตำรำง จ แสดงประเด็นการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ 
ในส่วนกลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมนโยบำยเร่งด่วนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- - - - - - 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566  
5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ  

(Net enrollment rate) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 

 √ 12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) และวธิีการ
ด าเนินงานจากตัวชีว้ัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน”  
ตัวชี้วัดที่ 6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพือ่การศึกษาต่อ และ/หรอื การมีงานท า) 
และมาตรฐานที่ 3 ตวับ่งชี้ที่ 4 ประเด็นพิจารณาที่ 2 และประเด็นพิจารณาที่ 3  

6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 

 √ 12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) จากส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) 

7 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษา และพฒันา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี

 √ 12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)  
และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 



ฑ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เหมาะสมตามความจ าเป็น (ค่าเปา้หมาย 
2,178,666 คน)  

8 ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 20) 

 √ 12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) 

15 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) (ค่าเป้าหมาย  
สวก.=3,249 คน, สบว.=28,440 คน และ  
ศบศ.=10,500 คน) 

 √ 12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.), ส านักบริหารงาน
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.), ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบคุคล 
เพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) และส านักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 

16 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 3) 

 √ 12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) จากส านกัทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 

18 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สามารถจดัการเรียนรู้เชิงรุก  
(ค่าเป้าหมาย 100,000 คน) 

 √ 12 เดือน สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ข้อ 5 กำรส่งเสรมิสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร 
           5.1) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม ่
Performance Appraisal (PA) 
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากศูนย์บรหิารการพัฒนาศักยภาพบคุคลเพื่อความ 
เป็นเลิศ (ศบศ.) 

20 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
โรงเรียนคุณภาพ ไดร้ับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาตาม
บริบทพ้ืนท่ี (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

 √ 12 เดือน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกังานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.), ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.), ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.),  
ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.)  
และส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 



ฒ 
ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ระดับ
คุณภำพ 

เทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

23 จ านวนครั้งของประชาชนท่ีเข้าถึง
หลักสตูร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
(Lifelong learning) (ค่าเป้าหมาย 
1,000,000 ครั้ง) 

 √ 12 เดือน สอดคล้องกับมำตรฐำน สพท. 
      มาตรฐานที่ 1 ตวับ่งชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพือ่ให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่
การศึกษา 
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) และ
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.)  

ส่วนที่ 3 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
- - - - - - 

 
 
 
 
 

 



ณ 

 
 
กำรใช้ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ร่วมกันระหว่ำง 3 ส ำนัก 

1. ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สตผ.) ใช้ผลการติดตาม ประเมินผลฯ นโยบำยเร่งด่วน ตัวชี้วัดตำมแผนฯ สพฐ. และมำตรฐำน สพท. ส าหรับเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของ สพฐ. รายงานผลการด าเนินงานของ สพฐ. ต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ เป็นต้น  

2. ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร (สพร.) ใช้ผลการติดตาม ประเมินผลฯ ในส่วนนโยบำยเร่งด่วน (**) ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (วPA) 
3. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) ใช้ผลการติดตาม ประเมินผลฯ ในส่วนนโยบำยเร่งด่วน (**) ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน PMQA และตัวช้ีวัดจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 



ด 

  นิยำมศัพท ์
 

1. กำรด ำเนินงำนชัดเจนตำมประเด็นพิจำรณำ หมำยถึง การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาตามตัวชี้วัด มีร่องรอยหลักฐานเอกสาร
ประกอบถูกต้องตรงตามประเด็น  

 
 

2. นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก
ของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสูงกว่าเดิม  
ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

 
 
3. วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมำยถึง วิธีการปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ ผล 

ท่ีเป็นเลิศ เป็นท่ียอมรับ  
 
 
4. ต้นแบบหรือเป็นแบบอย่ำงได้  หมำยถึง ผลงานท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา แสดงถึงกระบวนการขั้นตอนการพัฒนางานท่ีประสบ

ผลส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สามารถให้ผู้ท่ีสนใจน าไปใช้ประโยชน์ได้ ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงานได้ 
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ส่วนที่ 1 
    

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
  



2 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล  

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจดัท ำแผนงำน/มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม 
และ/หรือ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ  
และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึ้นและมภีำคีเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย 

 แผนงำน/มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม และ/หรือ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
ในสถำนศึกษำ และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ที่เกดิขึ้น และกำรมภีำคีเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย 
 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขบัเคลื่อนและส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับผู้เรียนในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหมทุ่กรูปแบบ 
(ครบทั้ง 9 ภัย) และรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ ส ำหรับ
กำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป 

 โครงกำร/กจิกรรม/เอกสำร ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ทีแ่สดงถึงวิธีกำรขับเคลื่อนและส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับผู้เรียนในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทัง้ 9 ภัย) และ
รู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป 
 ภำพกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำช้ีแจงเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้
ระบบควำมปลอดภัย (MOE Safety Center) ทุกระดับ ได้แก่ ผู้บรหิำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 โครงกำร/กจิกรรม/เอกสำร และภำพประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ที่แสดงถึงกำรชี้แจง
เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบควำมปลอดภัย (MOE Safety Center) ทุกระดับ ได้แก่ ผูบ้ริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  
เพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนนิงำนในรอบ 12 เดือน  

 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน เพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในรอบ 12 เดือน  
(ไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A4)  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) 

 
 

 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น  
คลิปวิดีโอ รปูภำพ เป็นต้น   

 
  



3 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ  
 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ไม่ชัดเจน 

   
รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนท้ังเชิงปริมำณและ 
เชิงคุณภำพ ที่แสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ ให้กับผู้เรียน ในภัยคกุคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
(ครบทั้ง 9 ภัย) ในกำรด ำเนินชีวติวิถีใหม่และวิถีถัดไป  
   1.1 ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน .................................. คน     
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มถิุนำยน 2566) 
   1.2 ผู้เรียนในสังกัดที่ไดร้ับกำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจในภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ส ำหรับ 
กำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ .............. 

 ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียน ที่ได้รับกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน ภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่
ทุกรูปแบบ (จ ำแนกเป็นรำยภัยทั้ง 9 ภัย) ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป (ไฟล์ excel ที่ก าหนด) 
 กระบวนกำร/วิธีกำรด ำเนินงำน ของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ที่ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถำนศกึษำสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ รวมทั้งสร้ำงกำรป้องกัน กำรปลูกฝัง และกำรปรำบปรำม  ให้กับผู้เรยีนในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่
ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย)  (ไฟล์ Word : ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) 
 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ที่ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ รวมทั้งสร้ำงกำรป้องกัน กำรปลูกฝัง และกำรปรำบปรำม ให้กับผู้เรียนในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่
ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและขอบข่ำยควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
ทั้ง 4 กลุ่มภัย (ที่มำ : คู่มือกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดภัย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนท้ังเชิงปริมำณและ 
เชิงคุณภำพ ที่แสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจให้กับผูเ้รียน สามารถรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นการป้องกันภัยไซเบอร์ ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวถิีถัดไป 
 
 

 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ที่ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจให้กับผูเ้รียน สำมำรถรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำรป้องกันภัยไซเบอร์ ส ำหรับกำรด ำเนิน 
ชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
   2.1 ผู้เรียนในสังกัดที่ไดร้ับกำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ สำมำรถรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำรป้องกันภัยไซเบอร์  
จ ำนวน ..................คน คิดเป็นร้อยละ .....................  
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม หรือ 
รูปแบบกำรด ำเนินงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภยั  
และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึ้น และมีภำคีเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย  
ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้  

 วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม หรือ รูปแบบกำรด ำเนนิงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และ
กำรบริหำรสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นและมภีำคีเครือข่ำย ด้ำนควำมปลอดภัย ท่ีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ จ ำนวน 1 รำยกำร 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคดัเลือกสถำนศึกษำท่ีมีวิธีกำรปฏิบตัิ 
ที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย  
และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึ้นและกำรมีภำคเีครือข่ำย 
ด้ำนควำมปลอดภยั ทีส่ำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ อย่ำงน้อย 3 แห่ง 

 วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ที่เกดิขึ้น 
และมภีำคีเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ อย่ำงน้อย 3 แห่ง 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึง 
การคิดคน้ ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  
เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
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1. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถรูเ้ท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำรป้องกันภยัไซเบอร์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ หรือ นวตักรรม หรือ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ 
ที่เกิดขึ้นและกำรมภีำคีเครือข่ำยดำ้นควำมปลอดภัย ท่ีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ จ านวน 1 รายการ และ  
4. สถานศึกษาในสังกัด มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม หรือ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึ้น  
และกำรมีภำคเีครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย ท่ีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย จ านวน 3 แห่ง  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
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1. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถรูเ้ท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำรป้องกันภยัไซเบอร์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป และ  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ หรือ นวตักรรม หรือ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น และ
กำรมีภำคีเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย ท่ีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ จ านวน 1 รายการ และ 
4. สถานศึกษาในสังกัด มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม หรือ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึ้น และกำรมภีำคี
เครือข่ำยดำ้นควำมปลอดภยั ท่ีสำมำรถเป็นแบบอยำ่งได้ จ านวน 2 แห่ง 
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1. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถรูเ้ท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำรป้องกันภยัไซเบอร์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ หรือ นวตักรรม หรือ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น และ
กำรมีภำคีเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย ท่ีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ จ านวน 1 รายการ  และ 
4. สถานศึกษาในสังกัด มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม หรือ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึ้นและกำรมีภำคี
เครือข่ำยดำ้นควำมปลอดภยั ท่ีสำมำรถเป็นแบบอยำ่งได้ จ านวน 1 แห่ง 
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1. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป   
ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถรูเ้ท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำรป้องกันภยัไซเบอร์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
1 

1. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป  
น้อยกว่าร้อยละ 75  หรือ 
2. จ ำนวนผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถรูเ้ท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำรป้องกันภยัไซเบอร์ น้อยกว่าร้อยละ 75    

 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 



6 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนในสังกัดทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภัย) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

วิธกีารค านวณ :  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจฯ ทั้งหมด  = ค ำนวณจำกค่ำร้อยละนักเรียนในแตล่ะภยั (9 ภัย) รวมกันหำรด้วย 9 ภัย 
                                                                                        (1)+(2)+......(9) 
                                                                                                 9  

หมายเหตุ :   
1. วิถีใหม่ (New Normal) หมำยถึง รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่ำงจำกอดตี เนื่องจำกมบีำงสิ่งมำกระทบจนท ำให้แนวปฏบิัติหรือแบบแผนเปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบวิธีคิด  
รูปแบบวิธีกำรเรียนรู้ รูปแบบสื่อสำร รูปแบบวิธีปฏิบตัิและจัดกำร เป็นต้น  
2. วิถีถัดไป (Next Normal) หมำยถึง กำรด ำเนินชีวิตใหเ้กิดควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ โดยใช้หลักมำตรกำรควำมปลอดภยัสถำนศึกษำ 3 ป (ปลูกฝัง ป้องกัน ปรำบปรำม)  
 
 
  

ผู้เรียน 
ในสังกัด
ท้ังหมด 
(คน) 

 
 

 
ผู้เรียนทีไ่ด้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในภยัคุกคามรปูแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทั้ง 9 ภยั) ในการด าเนินชีวิตวิถใีหม่และวิถีถัดไป 

 

 

 

หมายเหตุ ภัยยาเสพติด 
(1) 

ภัยความรุนแรง 
(2) 

ภัยพิบัติต่าง ๆ 
(3) 

อุบัติเหตุ 
(4) 

โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า 

(5) 

ฝุ่น PM 2.5 
(6) 

การค้ามนุษย์ 
(7) 

การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน 

(8) 

อาชญากรรมไซเบอร์ 
(9) 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 

 

  

             

 

  

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน”  

รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมคีณะท ำงำนโดยมีองค์ประกอบของคณะท ำงำน
เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่  

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมประเด็นกำรพิจำรณำ 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรช้ีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจ ประชำสัมพันธ์ 
แผนงำน/แนวทำงปฏิทินกำรด ำเนนิงำนติดตำมค้นหำเด็กออกกลำงคัน 
ให้กลับเข้ำสูร่ะบบกำรศึกษำให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ และถือปฏิบัต ิ
ตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนด 

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรประชำสัมพันธ์/ภำพกำรจดักจิกรรมที่เกีย่วข้อง 
 แผนงำน/แนวทำงกำรด ำเนินงำนติดตำมค้นหำเด็กออกกลำงคนัให้กลับเข้ำสูร่ะบบกำรศึกษำ 
 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนติดตำมค้นหำเด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมลูเด็กออกกลำงคัน
ที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และน ำผลไปใช้ 
ในกำรด ำเนินนโยบำย 

 รำยงำนสรปุผลกำรวิเครำะหข์้อมูลเด็กออกกลำงคันในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจดัท ำแผน และด ำเนินกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง 
เด็กออกกลำงคัน 

 แผนงำน/แนวทำงกำรป้องกัน เฝ้ำระวังเด็กออกกลำงคัน ใหส้ำมำรถเรียนจบตำมหลักสูตรฯ 
 รำยงำนสรปุผลกำรป้องกัน เฝ้ำระวังและช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน ใหส้ำมำรถเรียนจบตำมหลกัสูตรฯ 

5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรติดตำม ค้นหำ เด็กออกกลำงคัน ร่วมกับ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และภำคเีครือข่ำยในพ้ืนท่ี เช่น ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ ำหมู่บ้ำน เป็นต้น 

 Link คลิป/บทควำม/เรื่องเล่ำกำรติดตำม ค้นหำ เด็กออกกลำงคัน 
 Link กำรอัปโหลดภำพจำก Page Facebook “โครงกำรพำน้องกลับมำเรยีน สพฐ.”  
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริม สนับสนุน ใหส้ถำนศึกษำ ติดตำมค้นหำ 
เด็กออกกลำงคัน โดยวิเครำะหส์ภำพปัญหำ สำเหตุ วิธีกำรแกไ้ขปัญหำ 
เป็นรำยบุคคล  

 รำยงำนสรปุผลกำรวิเครำะหส์ภำพปัญหำ สำเหตุและกำรติดตำม ค้นหำ เด็กออกกลำงคัน กลับเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ 
 

7. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริม สนับสนุน ใหส้ถำนศึกษำใช้ระบบ 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกำรป้องกันเด็กออกจำกระบบกำรศึกษำให้ได้รับ
กำรศึกษำ/กำรมีงำนท ำ/มีอำชีพ  

 รำยงำนสรปุผลกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกำรปอ้งกัน 
เด็กออกจำกระบบกำรศึกษำใหไ้ดร้ับกำรศึกษำ/กำรมีงำนท ำ/มีอำชีพ 
 ภำพกำรจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

8. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเีครอืข่ำย 
ในพื้นที่ระดับจังหวัด หน่วยงำนในท้องถิ่น ในกำรติดตำม ค้นหำ  
เด็กออกกลำงคัน 

 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU ระดับจังหวัด 
 ภำพกำรจัดกิจกรรมกำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU  

9. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนติดตำม ค้นหำ
เด็กออกกลำงคัน รอบ 6 เดือน 

 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึง 
การคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  
เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 8 - 9 ประเด็นกำรพิจำรณำ  

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 6 - 7 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 - 5 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 - 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน น้อยกว่า 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ  
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รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึง 
เด็กออกกลำงคันได้รับกำรตดิตำมช่วยเหลือ ดังนี ้
   1.1 นักเรียนกลุ่มเสีย่งออกกลำงคัน จ ำนวน ............. คน 
   1.2  เด็กออกกลำงคัน                        จ ำนวน  …………… คน  

  1.2.1 พบตัวและได้รับกำรตดิตำมช่วยเหลือ       จ ำนวน …………… คน  
      1) กลับมำเรียน     จ ำนวน …………….  คน  

               2) ไม่กลับมำเรียน  จ ำนวน ……………...  คน  
      2.1) จบกำรศึกษำภำคบังคับ ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ จ ำนวน ……….. คน  

                   2.2) จบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน ……….. คน 
                   2.3) ประกอบอำชีพ จ ำนวน ……….. คน 

       2.4) อื่น ๆ ระบุ ……………………………. จ ำนวน ……….. คน 
        1.2.2 ไม่พบตัว   จ ำนวน ……….. คน 

วิธกีารค านวณ : 
ร้อยละเด็กออกกลำงคันไดร้ับกำรติดตำมช่วยเหลือ =  
 
    จ ำนวนเด็กออกกลำงคันท่ีพบตัวและได้รับกำรตดิตำมช่วยเหลือ  x 100 
                  จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันทั้งหมด 
 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรน ำข้อมูลเด็กท่ีตดิตำมพบตัว แต่ไมเ่ข้ำระบบ
กำรศึกษำ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ของคณะกรรมกำรระดับจังหวัด  
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและภำคเีครอืข่ำยในพ้ืนท่ี 
 

 รำยงำนสรปุผลกำรน ำข้อมลูกำรติดตำมเด็กออกกลำงคัน และช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน  
ใหส้ำมำรถเรียนจบตำมหลักสูตรฯ (ท้ังพบตัวและไม่พบตัว) 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือเด็กออกกลำงคันท่ีไม่กลบัเข้ำระบบกำรศึกษำ 
 ไฟล์ excel ที่ก ำหนดข้อมูลของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โครงกำร “พำน้องกลับมำเรียน”  
จำกระบบ https://dropout.edudev.in.th/ 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และ
ติดตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน 

 วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และติดตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน  
“พำน้องกลับมำเรียน” 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดง
ถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

 
 
 
 

https://dropout.edudev.in.th/
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เกณฑ์การพิจารณา  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไมม่ีเด็กออกกลำงคัน หรือ มีเด็กออกกลำงคันไดร้ับกำรติดตำมช่วยเหลือ ร้อยละ 100 และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และติดตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน และ 
3. สถำนศึกษำในสังกัดมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรป้องกัน เฝำ้ระวัง และตดิตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน อย่างน้อย 2 แห่ง 

 
4 

1. ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำไมม่ีเด็กออกกลำงคัน หรือ มีเด็กออกกลำงคันไดร้ับกำรติดตำมช่วยเหลือ ร้อยละ 95 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และติดตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน และ 
3. สถำนศึกษำในสังกัดมีวิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ในกำรป้องกัน เฝำ้ระวัง และตดิตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน อย่างน้อย 1 แห่ง 

  
3 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไมม่ีเด็กออกกลำงคัน หรือ มีเด็กออกกลำงคันไดร้ับกำรติดตำมช่วยเหลือ ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และติดตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน  

 
2 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไมม่ีเด็กออกกลำงคัน หรือ มีเด็กออกกลำงคันไดร้ับกำรติดตำมช่วยเหลือ ร้อยละ 85 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมแีนวทำงกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และติดตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน 

 
1 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไมม่ีเด็กออกกลำงคัน หรือ มีเด็กออกกลำงคันไดร้ับกำรติดตำมช่วยเหลือ น้อยกว่าร้อยละ 85 หรือ   
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไมม่ีแนวทำงกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และติดตำมช่วยเหลือเด็กออกกลำงคัน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
 

รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำพระบรมรำโชบำย 
รัชกำลที่ 10 ไปบูรณำกำรกำรท ำงำนหรือจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  
เพื่อด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบตั ิ

 นโยบำย จุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ทีเ่กี่ยวกับกำรน ำพระบรมรำโชบำยรัชกำรที่ 10  
สู่กำรปฏิบัต ิ
 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำย 
รัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบตั ิ

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสร้ำงกำรรับรู้ สรำ้งควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักให้กับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำในสังกัด 
 ภำพกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินงำนส่งเสริม สนบัสนุน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
สถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำร และพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
พระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 สูก่ำรปฏิบัติ  

 รำยงำนสรปุผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบตั ิ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรให้ควำมรู้ กำรสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ สื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น 
 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรนิเทศ ติดตำม และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่สถำนศึกษำ
ในกำรด ำเนินงำนน้อมน ำพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบตัิ  

 แผนกำรนิเทศ  
 รำยงำนสรปุผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
 บันทึกกำรนิเทศ/กำรตรวจเยีย่มชั้นเรียน (3 - 5 ตัวอย่ำง) 

5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรรวบรวม วิเครำะห์ ถอดบทเรยีน รำยงำนสรุปผล
ข้อมูลที่ไดร้ับจำกสถำนศึกษำ 

 ภำพกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึง
การคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 5 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน น้อยกวา่ 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ  
 

 
รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึงกำรส่งเสรมิ สนับสนุน  
กำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏบิัติ ดังนี ้
   1.1 จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด............คน และนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร จ ำแนก ดังนี้ 
         1.1.1 ด้ำนที่ 1 “วิถีคนดี” มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้ำนเมือง            จ ำนวน......... คน คิดเป็นร้อยละ..... 
         1.1.2 ด้ำนที่ 2 “คุณธรรมน ำชีวิต” มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จ ำนวน.....คน คิดเป็นร้อยละ..... 
         1.1.3 ด้ำนที่ 3 “หนึ่งนักเรียน หนึ่งอำชีพ” มีงำนท ำ มีอำชีพ   จ ำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ..... 
         1.1.4 ด้ำนที่ 4 “จิตอำสำด้วยหัวใจ” มีพลเมืองดี                 จ ำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ..... 

 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรวบรวม วิเครำะห์ ถอดบทเรียน สรปุ รำยงำนผลข้อมูล 
ที่ได้รับจำกสถำนศึกษำ 

 ภำพกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำถอดบทเรียนค้นหำวิธีกำรปฏิบตัิทีเ่ป็นเลิศ และนวัตกรรม 
ด้ำนพระบรมรำโชบำยของรัชกำลที่ 10 ของโรงเรียนในสังกัด และจดัให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และเขตตรวจรำชกำร 
 

 วิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม  
 ภำพกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA)  
ให้ใส่เครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทย
ฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน)  
ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน  
สร้ำงกำรเปลีย่นแปลง เช่น คลิปวดิีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมรีำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 ท่ีสะท้อนให้เหน็กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้ชัดเจน และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือนวัตกรรม ครอบคลมุทั้ง 4 ด้ำน 

 
4 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 ท่ีสะท้อนให้เหน็กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้ชัดเจน และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือนวัตกรรม ครอบคลมุ 3 ด้ำน 

  
3 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10 ท่ีสะท้อนให้เหน็กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้ชัดเจน และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือนวัตกรรม ครอบคลมุ 2 ด้ำน 

 
2 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำย รัชกำลที่ 10 ท่ีสะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนได้ชดัเจน และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือนวัตกรรม ครอบคลมุ 1 ด้ำน 

 
1 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำย รัชกำลที่ 10 ท่ีสะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนได้ชดัเจน หรือ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือนวัตกรรม  

 
 
 
 
 
 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการน าผล RT/NT/O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อกำรน ำผล RT หรือ NT 
หรือ O-NET หรือ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรน ำผล RT หรือ NT หรือ O-NET 
หรือ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินในปทีี่ผ่ำนมำเพื่อค้นหำสภำพปัญหำของ
สถำนศึกษำในสังกัด  

 ผลกำรวเิครำะห์สภำพปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรียน 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมหลำกหลำยตำมสภำพ
บริบทของสถำนศึกษำ  

 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรน ำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือ ผลกำรประเมินคณุภำพ
ผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำผูเ้รียน 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แกส่ถำนศึกษำในกำรน ำผล 
กำรประเมิน RT หรือ NT หรือ O-NET หรือ ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แกส่ถำนศึกษำ 
 ภำพกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมสถำนศึกษำในกำรน ำผลกำรประเมิน  
RT หรือ NT หรือ O-NET หรือ ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 แผนกำรนิเทศ  
 บันทึกกำรนิเทศ/กำรตรวจเยีย่มชั้นเรียน (3 - 5 ตัวอย่ำง) 
 รำยงำนสรปุผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมสถำนศึกษำในกำรน ำผลกำรประเมิน  
RT หรือ NT หรือ O-NET หรือ ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใส่เครื่องหมำย 
 
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
โดยแสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 
หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 5 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน น้อยกว่า 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึง 
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรน ำผลกำรประเมิน RT/NT/O-NET หรือ  
ผลกำรประเมินผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ดงันี้ 
   1.1 จ ำนวนสถำนศึกษำทั้งหมดที่น ำผลกำรประเมิน RT/NT/O-NET หรือ  
ผลกำรประเมินผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน...... แห่ง 
จ ำแนก ดังนี ้
      1.1.1 ส ำหรับ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
             1) ผลกำรประเมิน RT        จ ำนวน ...... แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
             2) ผลกำรประเมิน NT        จ ำนวน ...... แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
             3) ผลกำรประเมิน  O-NET  จ ำนวน ...... แห่ง คิดเป็นร้อยละ......  
             4) ผลกำรประเมิน ด้ำนอ่ืน ๆจ ำนวน ...... แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ...... 
      1.1.2 ส ำหรับ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
             1) ผลกำรประเมิน  O-NET   จ ำนวน ...... แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ......  
             2) ผลกำรประเมิน ด้ำนอ่ืน ๆ จ ำนวน ...... แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
หมายเหตุ : จ ำนวนสถำนศึกษำนับซ้ ำได้  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคดัเลือกสถำนศึกษำ ทีม่ีวิธีกำรปฏบิัติที่เป็นเลิศ 
หรือ นวัตกรรม 
  

 วิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ของสถำนศึกษำ 
 ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำที่น ำผลกำรประเมิน RT/NT/O-NET/ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรยีนอื่น ๆ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (ไฟล์ excel ที่ก าหนด)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึง 
การคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น  
คลิปวิดีโอ รปูภำพ เป็นต้น   

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามสีถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรอื นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ RT/NT/O-NET/ 
ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 4 เรื่อง  
2. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามีสถานศึกษาในสังกดั ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET) หรือผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

 
4 

1. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามสีถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรอื นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ RT/NT/O-NET/ 
กำรประเมินคณุภำพผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 3 เรื่อง  
2. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามีสถานศึกษาในสังกดั ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET) หรือผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ขึ้นไป 

  
3 

1. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามสีถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรอื นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ RT/NT/O-NET/ 
ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 2 เรื่อง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามีสถานศึกษาในสังกดั ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET) หรือผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ขึ้นไป 

 
2 

1. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามสีถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรอื นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ RT/NT/O-NET/ 
ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 1 เรื่อง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามีสถานศึกษาในสังกดั ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET) หรือผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุม 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
1 

1. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาไม่มสีถานศกึษาในสังกัด ที่มีวิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม จำกกำรวเิครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ RT/NT/O-NET/ 
ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
2. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามสีถานศึกษาในสังกดั ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม  จำกกำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) หรือผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ น้อยกว่ำ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

 
หมายเหตุ : 
1. ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาพิจำรณำค ำอธิบำยระดับคุณภำพจำกเงื่อนไขท่ี 1  
2. ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาพิจำรณำค ำอธิบำยระดับคุณภำพจำกเงื่อนไขที่ 2 
 
 
 
 
 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตารางที่ 4 แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำทีน่ ำผลกำรประเมิน RT/NT/O-NET/ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกรำยโรง 

สถานศึกษา 
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

RT NT O-NET ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ 
โรงเรียน..................     
โรงเรียน..................     
โรงเรียน..................     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม 50 50 30 15 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 

หมายเหตุ :  

1. จ ำนวนสถำนศึกษำที่น ำผลกำรประเมิน RT/NT/O-NET/ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนอื่น ๆ ไปใช้ สำมำรถนับจ านวนสถานศึกษาซ้ าได้ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ด ำเนินกำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมิน RT/NT/O-NET/ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย สพป. พิจำรณำท ำเครื่องหมำย  ในช่อง RT/NT/O-NET/ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรยีนอื่น ๆ  ที่ด ำเนินกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. พิจำรณำท ำเครื่องหมำย  ในช่อง O-NET/ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ที่ท่ำนด ำเนินกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน
อื่น ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจดัท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปถึงตัวผู้เรียน พร้อมทั้งมอบหมำยผูร้ับผดิชอบ 

 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ไปถึงตัวผู้เรียน 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขบัเคลื่อนตำมแผนงำนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรูเ้ชิงรุก 
(Active Learning) โดยอำศัยควำมร่วมมือและกำรมสี่วนร่วมจำกเครือข่ำย ชุมชน  
หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย เช่น ค ำสั่ง บันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือ รำยงำนกำรประชุม ภำพกำรจัดกจิกรรม เป็นต้น 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่มีวิธีกำรปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ ในกำรจดักำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning)  
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีระบวนกำรขับเคลื่อนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำท่ีมีวิธีกำรปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ ในกำรจดักำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

 แผนกำรขับเคลื่อนกำรคดัเลือกสถำนศึกษำที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เปน็เลิศ ในกำรจดักำรเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning) 

5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ 
กำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) กับสถำนศึกษำ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกิจกรรม 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จ 

 แผนกำรนิเทศ และแบบนิเทศเกี่ยวกับกำรจดักำรเรียนกำรสอนเชิงรุก (Active Learning) 
ของสถำนศึกษำ (ตัวอย่ำง 3 - 5 แห่ง) หรือ สมุดนิเทศ เป็นต้น  
 ภำพกำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใส่เครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
โดยแสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 
หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

 
เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 5 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
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ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน น้อยกว่า 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ  

 

รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรสร้ำงเครือข่ำยของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรยีนรู ้
เชิงรุก (Active Learning) และมกีำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning 
Community : PLC) 

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย เช่น ค ำสั่ง บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ  
รำยชื่อเครือข่ำยของสถำนศึกษำกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning)  รำยงำนกำรประชุม  
ภำพกำรจัดกจิกรรม เป็นต้น
 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning 
Community : PLC) ในกำรจดักำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรคัดเลือกสถำนศึกษำทีม่ีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ 
นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 

 รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ของสถำนศึกษำทีม่ีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมเีวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจดักำรเรียนรูเ้ชิงรุก  
(Active Learning)  

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำ  
เช่น ภำพกำรจัดกิจกรรม เอกสำรเผยแพร่ ประชำสมัพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดย
แสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรสร้ำงเครือข่ำยของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community 
: PLC) และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมเีวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่มวีิธีกำรปฏบิัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) จ านวน 7 แห่งขึ้นไป 

 
4 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรสร้ำงเครือข่ำยของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community 
: PLC) และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมเีวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่มวีิธีกำรปฏบิัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) จ านวน 6 แห่ง 

  
3 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรสร้ำงเครือข่ำยของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community 
: PLC) และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมเีวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่มวีิธีกำรปฏบิัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) จ านวน 5 แห่ง 

 
2 

1. ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมกีำรสร้ำงเครือข่ำยของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community 
: PLC) และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมเีวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่มวีิธีกำรปฏบิัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) จ านวน 4 แห่ง 

 
1 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรสร้ำงเครือข่ำยของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community 
: PLC) หรือ  
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมเีวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) หรือ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่มวีิธีกำรปฏบิัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) น้อยกว่า 4 แห่ง หรือ  
ไม่มีวิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม  

 
 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตัวชี้วัดที่ 6a ระดับความส าเร็จของการจัดการการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 
 
 

รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมแีผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยอย่ำงมีคณุภำพ 

 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคณุภำพ 

2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรขับเคลื่อนด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  
เพื่อจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

 ภำพกำรจัดกิจกรรมกำรจดักำรศึกษำปฐมวัย 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำน ำข้อมูลกำรประเมิน
พัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย ท้ัง 4 ด้ำน มำวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้เด็ก 
เป็นรำยบุคคล กลุม่ย่อย และ/หรอืกลุ่มใหญ ่

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงวิธีกำรส่งเสริม สนับสนุน (เช่น กำรสังเครำะห์/วเิครำะห์ข้อมูล 
กำรประเมินพัฒนำเพื่อใช้วำงแผนกำรเรยีนรู้รำยบุคคล) 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำน ำนวัตกรรมกำรศึกษำปฐมวัยมำใช้ใน
กำรพัฒนำตำมบริบท 

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ไปใช้ฯ  

5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
อย่ำงมีคุณภำพ 

 แผนกำรนิเทศ หรือ บันทึกกำรนิเทศกำรจดักำรศึกษำปฐมวัย 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดย
แสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 5 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน น้อยกว่า 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรยีน
ปกติระดับปฐมวัยที่มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรคณุภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ จ ำแนกรำยด้ำน  
  1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปีการศึกษา 2565 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)  
ทั้งหมด จ ำนวน....คน จ ำแนกเป็น ผู้เรยีนปกติ จ ำนวน…..คน ผูเ้รยีนทีม่ีควำมบกพร่อง จ ำนวน......คน  
  1.2 ผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร คณุภำพระดับ 3 จ ำแนกรำยด้ำน 
      1.2.1 ด้ำนร่ำงกำย            จ ำนวน......คน   คิดเป็นร้อยละ......  
      1.2.2 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ     จ ำนวน......คน   คิดเป็นร้อยละ....... 
      1.2.3 ด้ำนสังคม               จ ำนวน.......คน  คิดเป็นร้อยละ........  
      1.2.4 ด้ำนสติปัญญำ          จ ำนวน.......คน   คิดเป็นร้อยละ........ 
  1.3 ผู้เรียนปกติ มผีลกำรประเมนิพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปัญญำ  
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพ ระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ....... 

 ตำรำงที ่6a.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูเ้รียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สังคม และสติปญัญำ 
จ ำแนกรำยดำ้น (ไฟล์ excel ที่ก าหนด) 
 
 
 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริมใหส้ถำนศึกษำในสังกัดมีวิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ  
หรือกำรน ำนวัตกรรม ไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคณุภำพ 

 ตำรำงที่ 6a.2 แสดงสถำนศึกษำในสังกัดมีวิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ หรือ นวัตกรรม  
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัอย่ำงมีคุณภำพตำมบริทบท 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
3. กำรจัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือมีวิธีกำรปฏบิัติที่เป็นเลิศ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
อย่ำงมีคุณภำพ 

 รำยงำนสรปุผลกำรจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใส่เครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
โดยแสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน)  
ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4   
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

 
เกณฑ์การพิจารณา  

 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดมีนวัตกรรม หรือ วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพตำมบริบท จ านวน 3 แห่ง 

 
4 

1. จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 85 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดมีนวัตกรรม หรือ วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพตำมบริบท จ านวน 2 แห่ง 

  
3 

1. จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดมีนวัตกรรม หรือ วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพตำมบริบท จ านวน 1 แห่ง 

 
2 

1. จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดมีนวัตกรรม หรือ วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
1 

1. จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน น้อยกว่าร้อยละ 75 ขึน้ไป 
หรือ  
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ไม่มีกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดมีนวัตกรรม หรือ วิธีกำรปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

 

 
  ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 

ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตารางที่ 6a.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนปกตริะดับปฐมวยัที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญัญำ จ ำแนกเป็นรำยด้ำน 

ที ่ สถานศึกษา 

จ านวน
ผู้เรียนปกติ

ระดับ
ปฐมวัย
ทั้งหมด 

(อ.3) (คน) 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินพัฒนาการ 

คุณภาพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้าน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตย. โรงเรียน A 120 115 95.83 109 90.83 91 75.83 110 91.66 91 91.66 
ตย. โรงเรียน B 188 185 98.40 171 90.95 183 97.34 174 92.55 171 90.95 
1 โรงเรียน...            
2 โรงเรียน...            

        รวม 308         262 85.06 
    

ตารางที่ 6a.2 แสดงสถำนศึกษำในสังกัดมีนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ/รูปแบบ น ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคณุภำพตำมบริทบท 

ชื่อสถานศึกษา ชื่อนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ/รูปแบบ ผลการน าไปประยุกต์ใช้ 
1.   
2.   
3.   

 
หมายเหตุ  :  
1. การน าวิธกีารปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ หรือ นวัตกรรมมาใช้ หมำยถึง สถำนศึกษำมีกำรน ำกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรม/รูปแบบ ที่มีอยู่เดิม หรือ ดัดแปลง หรือ ต่อยอดมำจำกสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือ  
คิดค้นขึ้นมำใหม่ น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
2. เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หมำยถึง บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ทำงกำรได้ยิน ทำงสติปัญญำ ทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ ทำงกำรเรียนรู้  ทำงกำรพูดและภำษำ  
ทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ บุคคลออทิสติก และ บุคคลพิกำรซ้อน   
3. เกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 3 (ดี) ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
พุทธศักรำช 2560 ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (สวก.) สพฐ. 
4. ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมำยถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในคุณภำพระดับ 3 (ดี) ทั้ง 4 ด้ำน ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (สวก.) สพฐ. 
 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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5. ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2565 ของ สวก. สพฐ. ประกอบด้วย 
    5.1 คู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2565 
    5.2 ชุดกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ ส ำหรับกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2565 
    5.3 แบบบันทึกข้อมูลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2565 
6. กำรคิดค ำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติเท่ำนั้น  
    6.1 ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน ช่องจ ำนวนและค่ำร้อยละใช้ผลการประเมินด้านที่ต่ าสุด  
(จำกผลกำรประเมินพัฒนำกำร คุณภำพระดับ 3 แยกแต่ละด้ำน)  
    6.2 วิธีค านวณผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

จ ำนวนผู้เรียนปกตผิ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำคุณภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำนทั้งหมด X 100 

                                                                                     จ ำนวนผู้เรียนปกตริะดับปฐมวัยท้ังหมด (อ.3) 
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ตัวชี้วัดที่ 6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อ และ/หรือ การมีงานท า (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา)  
 
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
เพื่อกำรศึกษำต่อ และ/หรือ กำรมงีำนท ำ  

 ผลกำรส ำรวจข้อมูล กำรศึกษำต่อ และกำรมีงำนท ำของผู้เรยีน 
 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อ และ/หรือ  
กำรมีงำนท ำ 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรขับเคลื่อนด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  
เพื่อจัดกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อ และ/หรือ กำรมีงำนท ำ 

 ภำพกำรจัดกิจกรรมกำรจดักำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อ และ/หรอื กำรมีงำนท ำ 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อ 
และ/หรือ กำรมีงำนท ำ  

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงวิธีกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อ และ/หรอื 
กำรมีงำนท ำ 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อกำรศึกษำต่อ และ/หรือ กำรมงีำนท ำ 

 แผนกำรนิเทศ หรือ บันทึกกำรนิเทศกำรจดักำรศึกษำเพื่อกำรศกึษำต่อ และ/หรือ กำรมีงำนท ำ 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
โดยแสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ไม่ชัดเจน 

 
รอบ 12 เดือน 
 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึง 
กำรส่งเสริม สนับสนุน ใหผู้้เรยีนศกึษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น และ/หรือ  
กำรมีงำนท ำของผู้เรยีนที่จบกำรศกึษำระดับมัธยมศึกษำ  
(ข้อมูลจำกระบบ DMC ของ สพฐ.) ดังนี้  
   1.1 จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศกึษำ 2565 
ทั้งหมดจ ำนวน......คน ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเทำ่  
หรือมีงำนท ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 จ ำนวน ........... คน คิดเป็นร้อยละ........... 
   1.2 จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศกึษำ 2565 
ทั้งหมดจ ำนวน.....คน ได้ศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ หรือเทยีบเท่ำ หรือมีงำนท ำ 
ในปีกำรศึกษำ 2566  จ ำนวน .............. คน คิดเป็นร้อยละ...............  

 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรจัดท ำรำยงำนสรุปกำรจดัท ำโครงกำร 
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ให้ผูเ้รียนศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และ/หรือ  
กำรมีงำนท ำของผู้เรยีนที่จบกำรศกึษำระดับมัธยมศึกษำ  

 รำยงำนสรปุผลด้ำนกำรศึกษำต่อ และกำรมีงำนท ำของผู้เรยีนที่จบมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ มัธยมศกึษำปีท่ี 6 
 รำยงำนสรปุผลกำรจดัท ำโครงกำร ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้นและกำรมีงำนท ำของ
ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำระดบัมัธยมศึกษำ
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น คลิป
วิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

 
เกณฑ์การพิจารณา  

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 
5 

1. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ หรือมีงำนท ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อระดับอดุมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ หรือมีงำนท ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มกีำรจัดท ำกำรจัดท ำโครงกำร ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ใหผู้้เรยีนศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น และกำรมีงำนท ำของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำและจัดท ำข้อมลูสำรสนเทศในด้ำนกำรศึกษำต่อ และกำรมีงำนท ำของผู้เรยีนที่จบมัยธยมศกึษำปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
4 

1. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อระดับอดุมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มกีำรจัดท ำกำรจัดท ำโครงกำร ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ใหผู้้เรยีนศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น และกำรมีงำนท ำของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำ 

  
3 

1. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อระดับอดุมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
2 

1. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป และ 
2. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อระดับอดุมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
1 

1. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ 
2. จ ำนวนผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2565 ได้ศึกษำต่อระดับอดุมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ 2566 น้อยกว่าร้อยละ 40 

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 
 
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริมใหส้ถำนศึกษำ วิเครำะห์ คดักรองผู้เรียน
เพื่อให้ทรำบกลุ่มเป้ำหมำยนักเรยีนเป็นรำยบุคคลที่มภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ 

 วิธีกำร/แบบ คัดกรองภำวะถดถอยทำงกำรเรยีนรู้ (Learning Loss) ของผูเ้รียน 
 ผลกำรคัดกรองภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  
เพื่อวำงแผนกำรแก้ไขปญัหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss)  
ของผู้เรียน 

 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss)  
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนำผูเ้รียนที่มภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินกำรพัฒนำผูเ้รียน เพื่อแก้ไขปัญหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ 
(Learning Loss) ของผู้เรยีน 

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีกำรส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถำนศึกษำขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 
 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีกำรส่งเสริม สนับสนุน ใหผู้้เรยีนน ำเทคโนโลยมีำใช้เพื่อกำรเรียนรู ้

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ตดิตำม กำรแก้ไขปัญหำ
ภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 

 แผนกำรนิเทศ หรือ บันทึกกำรนิเทศ  
 ภำพกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น คลิป
วิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

หมายเหตุ :  
วิธีกำรคัดกรองภำวะถดถอยทำงกำรเรยีนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน ดังนี ้

1. แบบคัดกรองภำวะถดถอยทำงกำรเรยีนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรยีน ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
2. แบบคัดกรองภำวะถดถอยทำงกำรเรยีนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรยีน ที่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำหรือสถำนศึกษำ พัฒนำขึ้นเอง 
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ไม่ชัดเจน 
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รอบ 12 เดือน 

ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ  
ที่แสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรแก้ไขปัญหำภำวะถดถอย 
ทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน ดังนี ้
    1.1 ผู้เรียนที่ได้รับกำรคัดกรองภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  
ประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) ทั้งหมดจ ำนวน  .......... คน 
    1.2 ผู้เรียนที่ไม่มภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  
ประเด็น “อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”  จ ำนวน  .......... คน 
    1.3 ผู้เรียนทีม่ีภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  
ประเด็น “อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”  จ ำนวน  .......... คน 
         1.3.1 ผู้เรียนท่ีมภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  
ประเด็น “อ่านออก” ทั้งหมดจ ำนวน  .......... คน และมภีำวะถดถอย 
ทำงกำรเรียนรู้ ลดลง จ ำนวน  .......... คน คิดเป็นร้อยละ ...........  
         1.3.2 ผู้เรียนที่มภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  
ประเด็น “เขียนได้” ทั้งหมดจ ำนวน  .......... คน และมภีำวะถดถอย 
ทำงกำรเรียนรู้ ลดลง จ ำนวน  .......... คน คิดเป็นร้อยละ ...........   
         1.3.3 ผู้เรียนที่มภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  
ประเด็น “คิดเลขเป็น” ทั้งหมดจ ำนวน  .......... คน และมีภำวะถดถอย 
ทำงกำรเรียนรู้ ลดลง จ ำนวน  .......... คน คิดเป็นร้อยละ ...........    

 ตำรำงที่ 7 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนทีม่ภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ประเด็น (อ่ำนออก 
เขียนได้ คดิเลขเป็น) แต่ละประเดน็ลดลง (ไฟล์ excel ที่ก าหนด) 
 
วิธีการค านวณ : 
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ลดลง แต่ละประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น)          
 
=            จ ำนวนผู้เรียนทีม่ภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ลดลง แต่ละประเด็นฯ X 100 
                              จ ำนวนผู้เรียนที่มภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้แต่ละประเด็นฯ 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ 
เพื่อขับเคลื่อนสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำง ในกำรแก้ไขปัญหำภำวะ
ถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน   

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรคดัเลือกสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงได้ ในกำรแก้ไขปัญหำภำวะถดถอย 
ทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 
 รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีเป็นแบบอย่ำงในกำรแก้ไขปัญหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรแกไ้ขปญัหำ
ภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน  
 
 
 
 

 รำยงำนสรปุผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรแก้ไขปญัหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น  
คลิปวิดีโอ รปูภำพ เป็นต้น   

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. จ ำนวนของผู้เรียนทีม่ีภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) แตล่ะประเด็นลดลง ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรแกไ้ขปญัหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรยีน 

 
4 

1. จ ำนวนของผู้เรียนทีม่ีภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) แตล่ะประเด็นลดลง ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรแกไ้ขปญัหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรยีน 

  
3 

จ ำนวนของผู้เรียนทีม่ภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) แต่ละประเด็นลดลง ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

 
2 

จ ำนวนของผู้เรียนทีม่ภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) แต่ละประเด็นลดลง ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 
1 

จ ำนวนของผู้เรียนทีม่ภีำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) แต่ละประเด็นลดลง น้อยกว่าร้อยละ 60 

หมายเหตุ :   
ผลกำรพัฒนำเพื่อลดภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 พิจำรณำเฉพำะประเด็น (อา่นออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) ตำมจุดเน้นของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก ่
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พิจำรณำจำกผลกำรพัฒนำเพื่อลดภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน ประเด็น 1) อ่ำนได้ 2) เขียนได้ 3) คิดเลขเป็น  
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ พิจำรณำจำกผลกำรพฒันำเพื่อลดภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน ประเด็น 1) อ่ำนคล่อง 2) เขียนคล่อง 3) คิดเลขเป็น 
 

 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตารางที่ 7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนทีม่ีภำวะถดถอยทำงกำรเรยีนรู้ (Learning Loss) ประเด็น (อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเปน็) แต่ละประเด็นลดลง (ข้อมลูภาคเรียนที่ 1/2566) 
 

ที่ ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการคดักรองภาวะถดถอย 

ทางการเรยีนรู้ (Learning Loss) ประเด็น  
(อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) แต่ละประเดน็ (คน) 

อ่านออก เขียนได ้ คิดเลขเป็น 

ทั้งหมด 

ไม่มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้ 

มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้ 

มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้  
(คน) 

มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้
ลดลง 
(คน) 

ร้อยละ 

มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้  
(คน) 

มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้
ลดลง 
(คน) 

ร้อยละ 

มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้  
(คน) 

มีภาวะ
ถดถอย
ทางการ
เรียนรู้
ลดลง 
(คน) 

ร้อยละ 

 ตย.1 120 20 100 95 85 89.47 85 85 100.00 80 75 93.75 

 ตย.2 100 20 80 70 40 57.14 70 50 71.43 70 70 100.00 

1 ประถมศึกษำปีที ่1             
2 ประถมศึกษำปีที ่2             
3 ประถมศึกษำปีที ่3             
4 ประถมศึกษำปีที ่4             
5 ประถมศึกษำปีที ่5             
6 ประถมศึกษำปีที ่6             
7 มัธยมศึกษำปีที่ 1             
8 มัธยมศึกษำปีที่ 2             
9 มัธยมศึกษำปีที่ 3             
10 มัธยมศึกษำปีที่ 4             
11 มัธยมศึกษำปีที่ 5             
12 มัธยมศึกษำปีที่ 6             

        รวม 220 40 180 165 125 75.65 155 135 87.10 150 145 96.67 
      
หมายเหตุ :   
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ประเมินในระดับชั้น ประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 3  
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ ประเมินในระดับชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 1 - 6  
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ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิประชำธิปไตยในโรงเรียน 
และสนบัสนุนในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 นโยบำย จุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ที่แสดงถึงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
และสนบัสนุนในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมแีผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ในกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน อย่ำงตอ่เนื่องและทั่วถึง 

 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรส่งเสรมิประชำธิปไตยในโรงเรียน อย่ำงตอ่เนื่อง
และทั่วถึง 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสร้ำงภำคีเครือข่ำย โดยกำรมีส่วนรว่มระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในและหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

 ภำพกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 ช่ือกลุ่ม/เครือข่ำยและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 ประกำศกำรจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ำยกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ  
 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (MOU) (ถ้ำมี) 

4. ส่งเสรมิให้มีกำรอบรมหรือสัมมนำแลกเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรมทั้งกลุ่มครูและผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจถูกต้องและเกดิควำมเข้มแข็งทั้งระบบ 

 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบตัิในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรให้ควำมรู้  
กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น 

5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรจัดท ำฐำนข้อมลูโรงเรียนที่มีกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 รำยชื่อโรงเรยีนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำประชำธปิไตยในโรงเรียน 
 

6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม เสนอแนะควำมคิดเห็น 
กำรด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

 แผนกำรนิเทศ  
 รำยงำนสรปุผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
 บันทึกกำรนิเทศ/กำรตรวจเยีย่มชั้นเรียน (3 - 5 ตัวอย่ำง) 
 รำยงำนสรปุผลกำรจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน (เช่น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง
สถำนศึกษำในสังกัด หรือ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กับสถำนศกึษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ เป็นต้น) 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึง
การคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

หมายเหตุ : ภำคีเครือข่ำย หมำยถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มเีป้ำหมำยร่วมกัน มำรวมตัวกันด้วยควำมสมัครใจ เพื่อท ำกิจกรรมให้บรรลเุปำ้หมำยและวัตถุประสงค์ตำมตัวช้ีวัด 
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 6 ประเด็นกำรพิจำรณำ  

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 5 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน น้อยกว่า 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ  
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รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึง
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลือ่นประชำธิปไตยในโรงเรียน  
    1.1 จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด.....โรง โดยจดักิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย
ในโรงเรียน จ ำแนก ดังนี ้
          1.1.1 สภำนักเรียน จ ำนวน......โรง คิดเป็นร้อยละ.......  
          1.1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน......โรง คิดเป็นร้อยละ....... 
          1.1.3 ชุมนุม/ชมรม จ ำนวน......โรง คิดเป็นร้อยละ....... 
                 หมายเหตุ : จ ำนวนโรงเรียนนบัซ้ ำได ้  
   1.2 จ ำนวนผู้เรียนทัง้หมด........คน เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 
(อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม ตำมข้อ 1.1) จ ำนวน.....คน คิดเป็นร้อยละ....... 



2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริมและสนับสนุน กำรขับเคลื่อน 

ควำมเป็นประชำธิปไตยในโรงเรียนที่เข้มแข็งและมีศักยภำพให้เกดิเป็น
โรงเรียนต้นแบบ ทีส่ำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำนได ้

 รำยชื่อโรงเรยีนที่ไดร้ับกำรพฒันำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 


3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม   วิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม   
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น คลิป
วิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมโีรงเรียนในสังกัดทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำเป็นโรงเรียนต้นแบบ 4 แห่งขึ้นไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือนวัตกรรม ในกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีโรงเรียนในสังกัดทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำเปน็โรงเรียนต้นแบบ 4 แห่งขึ้นไป 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีโรงเรียนในสังกัดทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำเปน็โรงเรียนต้นแบบ 3 แห่งขึ้นไป 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีโรงเรียนในสังกัดทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำเปน็โรงเรียนต้นแบบ 2 แห่งขึ้นไป 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีโรงเรียนในสังกัดทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำเปน็โรงเรียนต้นแบบ น้อยกว่า 2 แห่ง 

 
 
  ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 

ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม  
 
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนดแนวทำง และมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ส่งเสริมกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรียน ด้วยกำรเรียนรูป้ระวตัิศำสตร์ หนำ้ที่พลเมือง และ
คุณธรรมจริยธรรม 

 นโยบำย จุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ที่แสดงถึงกำรสง่เสริมกำรพัฒนำคณุภำพผูเ้รียน  
ด้วยกำรเรียนรูป้ระวตัิศำสตร์ หนำ้ที่พลเมือง และคณุธรรมจริยธรรม 
 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้วยกำรเรยีนรู้
ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง และคุณธรรมจริยธรรม 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวตัิศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม  
ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย  

 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ส่งเสรมิกำรเรียนรู้ประวตัิศำสตร์  
หน้ำท่ีพลเมือง คุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมท่ีหลำกหลำย (รอบ 6 เดือน) 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสง่เสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกิจกรรม
ได้บรรลตุำมวตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ประวตัิศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม 

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำไปสูก่ำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
เช่น กำรให้ควำมรู้ กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรยีนรู้ เป็นต้น 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรยีนรู้
ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม 

 แผนกำรนิเทศ  
 รำยงำนสรปุผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
 บันทึกกำรนิเทศ/กำรตรวจเยีย่มชั้นเรียน (3 - 5 ตัวอย่ำง) 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ใหใ้สเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึง
การคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น   

หมายเหตุ : ภำคีเครือข่ำย หมำยถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มเีป้ำหมำยร่วมกัน มำรวมตัวกันด้วยควำมสมัครใจ เพื่อท ำกิจกรรมให้บรรลเุปำ้หมำยและวัตถุประสงค์ตำมตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ไม่ชัดเจน 
 

 
รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมขี้อมูลเชิงปริมำณของสถำนศึกษำและ
ครูผูส้อนที่ด ำเนินกำร สำมำรถเปน็แบบอย่ำงได้หรือมีนวัตกรรมกำรจัด 
กำรเรยีนกำรสอนประวตัิศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ครูผู้สอนประวัติศำสตร์ จ ำนวน.....คน สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอน 
ทีเ่ป็นแบบอย่ำงได้ จ ำนวน....คน คิดเป็นร้อยละ...... 
   1.2 สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งหมดจ ำนวน.... แห่ง มีวิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
หรือ นวัตกรรม จ ำนวน.....แห่ง คดิเป็นร้อยละ...... 

 ข้อมูลสำรสนเทศกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและครูผูส้อนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม  
ที่เป็นแบบอย่ำงได้
 ตัวอย่ำงนวัตกรรมกำรจดักำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ของครูผู้สอน 
อย่ำงน้อย 3 ตัวอย่ำง
 ตัวอย่ำงนวัตกรรมกำรจดักำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ของสถำนศึกษำ 
อย่ำงนอ้ย 3 ตัวอย่ำง
 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรยีน 
กำรจัดกำรเรยีนรู้ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 

 ภำพกำรจัดกิจกรรมทีเกี่ยวข้อง 
 รำยงำนสรปุผลกำรจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสถำนศกึษำในสังกัด 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มวีิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม   วิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม  
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 
 

 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น  
คลิปวิดีโอ รปูภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมจี ำนวนครูผูส้อนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่ำงได้ ร้อยละ 20 ขึน้ไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นแบบอยำ่งได้ จ านวน 7 แห่งขึ้นไป และ  
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมวีิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม ในกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 

 
4 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมจี ำนวนครูผูส้อนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่ำงได้ ร้อยละ 15 ขึน้ไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นแบบอยำ่งได้ จ านวน 6 แห่ง 

  
3 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมจี ำนวนครูผูส้อนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่ำงได้ ร้อยละ 10 ขึน้ไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นแบบอยำ่งได้ จ านวน 5 แห่ง 

 
2 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมจี ำนวนครูผูส้อนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่ำงได้ ร้อยละ 5 ขึน้ไป และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นแบบอยำ่งได้ จ านวน 4 แห่ง 

 
1 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมจี ำนวนครูผูส้อนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่ำงได้ น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นแบบอยำ่งได้ น้อยกว่า 4 แห่ง  

หมายเหตุ : ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ หมำยถึง  ครูผู้ท ำหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเฉพาะรายวิชาประวัติศาสตร์เท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตัวชี้วัดที ่10 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

 

ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มแีผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม เพื่อด ำเนินกำร 
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคณุภำพ และ
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันไดส้ ำเร็จ 
ตำมเป้ำหมำย 

 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภำพ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
 แผนเรียนรวมของโรงเรียนคณุภำพ/แผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ/ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ)  
 แผนกำรรองรับนักเรียนของโรงเรียนคณุภำพ (ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ)  
 แผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนคณุภำพ (Stand Alone) (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ/ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ) 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ขบัเคลื่อน
กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม เพื่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
คุณภำพ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้
ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรบริหำรจดักำรโรงเรียน
คุณภำพ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคณุภำพ และกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันไดส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สง่เสริม 
สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรโรงเรยีน
คุณภำพ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้
ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคณุภำพให้มเีครือข่ำยกำรมสี่วนร่วมกับบุคคล หน่วยงำนทุกภำคส่วน ให้เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนใหโ้รงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมในกำรจดักำรเรียนรวม หรือมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับโรงเรียน
คุณภำพ 
 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคณุภำพในกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำครอบคลุมจดุเน้นท้ัง 8 ด้ำน (1) ควำมปลอดภัย
ของผู้เรียน 2) ระบบประกันคณุภำพ 3) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพื่อพัฒนำสมรรถนะผูเ้รียน ผ่ำนกระบวนกำรจดักำร
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 4) กำรพัฒนำครู 5) กำรเรียนกำรสอน 6) กำรวัดและประเมินผล 7) กำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำม 8) Big Data) 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ นเิทศ 
ก ำกับ ติดตำม กำรบรหิำรจดักำรโรงเรียน
คุณภำพและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้
ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 

 แผน/ปฏิทินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนคุณภำพและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันไดส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 บันทึกกำรตรวจเยี่ยม/รำยงำนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรบรหิำรจัดกำรโรงเรียนคณุภำพและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันไดส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมิน 
ตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการ 

 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะโดยแสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เปน็ต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
  
5 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

  
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ไม่ชัดเจน 

   

รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/
นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่ด/ีวิธีกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ  
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคณุภำพ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ได้ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 

 เอกสำรแนบตัวช้ีวัดที่ 10 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคณุภำพ เกี่ยวกับกำรบรหิำรจัดกำรโรงเรียนคณุภำพ
และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันไดส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำย (ไฟล์ Word) 
 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมิน 
ตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ส าหรับส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 
 
 

 กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำเลือกตัวช้ีวัดนี้เป็นประเด็นท้าทาย (PA) ให้ใสเ่ครื่องหมำย  
 ถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบตัิที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน 
สร้างการเปลี่ยนแปลง (รอบ 12 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
 เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำที่แสดงให้เห็นถึงกำรคดิค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เช่น  
คลิปวิดีโอ รปูภำพ เป็นต้น   
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เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนน ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
  
5 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบตัิที่ดี/วิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลศิ กำรบรหิำรจดักำรโรงเรียนคุณภำพ และ กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้
ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย และ 
2. โรงเรียนคณุภำพในสังกัด มีผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบตัิที่ดี/วิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำร และ ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

  
4 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบตัิที่ดี/วิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลศิ กำรบรหิำรจดักำรโรงเรียนคุณภำพ และ กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้
ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย และ 
2. โรงเรียนคณุภำพในสังกัด มีผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบตัิที่ดี/วิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำร หรือ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  
3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบตัิที่ดี/วิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ และ กำรใช้ทรัพยำกรรว่มกันไดส้ ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 

  
2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบตัิที่ดี/วิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศ กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ หรือ กำรใช้ทรัพยำกรรว่มกันไดส้ ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 

  
1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไมม่ผีลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบตัิที่ดี/วิธีกำรปฏิบตัิที่เป็นเลศิ กำรบรหิำรจดักำรโรงเรียนคุณภำพ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันไดส้ ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำย 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
1. กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ หมำยถึง โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย โรงเรียนหลัก จ ำนวน 349 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคุณภำพ
ระดับประถมศึกษำ (183 โรงเรียน) โรงเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำ (77 โรงเรียน) โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงตนอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) (89 โรงเรียน) ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เรื่อง รำยชื่อโรงเรียนคุณภำพ ประกำศ ณ วันท่ี 25 กรกฎำคม 2565 และโรงเรียนเครือข่ำย 
2. โรงเรียนคุณภาพ หมำยถึง โรงเรียนที่มีกำรพัฒนำยกระดับกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง ทั้งยังลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพิ่มโอกำสให้นักเรียนได้เข้ำถึงกำรศึกษำท่ีดี ได้รับกำร
พัฒนำท้ังด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     2.1 โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา หมำยถึง โรงเรียนประถมศึกษำ หรือโรงเรียนขยำยโอกำส โดยมีสภำพภูมิศำสตรท์ี่มีควำมพร้อมและเหมำะสม มีโรงเรยีนเครือข่ำยโดยรอบ สำมำรถน ำ
นักเรียนมำเรียนรวม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถรองรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ำยโดยรอบให้มีกำรเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภำพ (โรงเรียนหลัก) มีกำรแบ่งปันทรัพยำกรทำงกำรศึกษำร่วมกัน
อย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดควำมเชื่อมั่น  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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 2.2 โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา หมำยถึง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 ที่มีศักยภำพทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
เทคโนโลยีที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ ดึงดูดนักเรียนจำกโรงเรียนแข่งขันสูง สำมำรถรองรับนักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่เป็นโรงเรียนเครือข่ำยโดยรอบ เป็น
ทำงเลือกให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
      2.3 โรงเรียนที่สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) หมำยถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร พื้นที่สูง บนเกำะ หรือกำรคมนำคมไม่สะดวก ท ำให้นักเรียนไม่
สำมำรถไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นได้ โดยได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน เสริมสร้ำงทักษะชีวิตและทักษะอำชีพให้เหมำะสมตำมบริบทพ้ืนท่ี เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำน
ท ำของนักเรียน 
3. โรงเรียนหลัก หมำยถึง โรงเรยีนคุณภำพในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
4. โรงเรียนเครือข่าย หมำยถึง โรงเรียนที่มำเรียนรวมหรือใช้ทรัพยำกรร่วมกับโรงเรยีนหลัก 
5. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท ำหน้ำท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ก ำกับ ดูแลโรงเรียนคุณภำพในเรื่องต่ำง ๆ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม พิจำรณำได้จำก 

5.1 มีสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครือ่งมือทำงกำรศึกษำท่ีทั่วถึง เท่ำเทียม มีคณุภำพ และมีประสิทธิภำพ 
5.2 มีกำรแสวงหำกำรมีส่วนร่วมกบับุคคล หน่วยงำนทุกภำคส่วน ให้เข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจัดกำรศกึษำ 
5.3 โรงเรียนเครือข่ำยที่มีกำรจัดกำรเรยีนรวม หรือมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับโรงเรยีนคุณภำพ 
5.4 โรงเรียนคณุภำพมคีรูครบชั้น ครบวิชำเอก มีจ ำนวนครเูหมำะสมกับจ ำนวนนักเรยีนและบริบทของโรงเรียน 
5.5 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้จดุเน้น 8 ด้ำน (1) ควำมปลอดภัยของผูเ้รียน 2) ระบบประกันคุณภำพ 3) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เพื่อพัฒนำ

สมรรถนะผู้เรยีน ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) กำรพัฒนำครู 5) กำรเรียนกำรสอน 6) กำรวัดและประเมินผล 7) กำรนิเทศ ก ำกับ และตดิตำม 8) Big Data) 
6. ผลงาน/รูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติท่ีดี/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ หมำยถึง ผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่ด/ีBest 
Practice ของโรงเรียนคณุภำพ เกีย่วกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย เพื่อยกระดับคณุภำพของสถำนศึกษำทั้งระบบ  
7. ผลงาน/รูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน หมำยถึง ผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/
Best Practice ของโรงเรียนคุณภำพ เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนหรือพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีกำร กระบวนกำร สื่อต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรศึกษำเป็นกำร
ใช้ระบบในกำรปรับปรุงและคิดค้นพัฒนำวิธีสอนแบบใหม่ๆ เป็นกำรใช้วิธีกำรสอนหรือเทคนิคกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ ทีค่รูผู้สอนคิดค้นเพื่อพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร และเจตคติที่สำมำรถตอบสนองกำรเรียนรำยบุคคล กำรสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบศักยภำพท่ีแตกต่ำงระหว่ำงตนเองและผู้อื่น 
กำรเรียนแบบมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้แบบแก้ปัญหำ ซึ่งกำรพัฒนำวิธีสอนจ ำเป็นต้องอำศัยวิธีกำรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำจัดกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 10 (รอบ 12 เดือน) 
ตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

1. ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและ  
การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 1.1 กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ 
และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
  1.1.1 กำรด ำเนินงำน (ควำมก้ำวหน้ำรอบ 12 เดือน)...............................................................  
  1.1.2 ผลกำรด ำเนินงำน................................................................................................. ........... 
 1.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภำพให้มีเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกับบุคคล หน่วยงำนทุกภำคส่วน  
ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
  1.2.1 กำรด ำเนินงำน (ควำมก้ำวหน้ำรอบ 12 เดือน)...............................................................  
  1.2.2 ผลกำรด ำเนินงำน......................................................................................................... ... 
 1.3 กำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมในกำรจัดกำรเรียนรวม หรือมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับ
โรงเรียนคุณภำพ  
  1.3.1 กำรด ำเนินงำน (ควำมก้ำวหน้ำรอบ 12 เดือน)...............................................................  
  1.3.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
   1.3.2.1 เชิงปริมำณ 
    1) โรงเรียนเครือข่ำย ทั้งหมดจ ำนวน............โรงเรียน 
    2) โรงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมในกำรจัดกำรเรียนรวม หรือมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
กับโรงเรียนคุณภำพ จ ำนวน..............โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ....................... จ ำแนกเป็น 
     2.1) โรงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมในกำรจัดกำรเรียนรวม  
 

จ ำนวนโรงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมในกำรจัดกำรเรียนรวม 
ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566 เพ่ิมข้ึน/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 
    

  กรณีโรงเรียนเครือข่ำยไม่สำมำรถเข้ำร่วมในกำรจัดกำรเรียนรวมได้ เนื่องจำก.........................  
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
     2.2) โรงเรียนเครือข่ำยมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับโรงเรียนคุณภำพ 
 

จ ำนวนโรงเรียนเครือข่ำยมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับโรงเรียนคุณภำพ 

ปีกำรศึกษำ 
2565 

ปีกำรศึกษำ 
2566 

เพ่ิมข้ึน/ 
ลดลง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับโรงเรียนคุณภำพ 
ด้ำน/ประเภท

ทรัพยำกร 
รำยละเอียด
ทรัพยำกร 

จ ำนวน 

    1.   
    2.   
    3.   
    ฯลฯ   
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                      กรณีโรงเรยีนเครือข่ำยไม่สำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับโรงเรียนคุณภำพได้ เนื่องจำก......... 
................................................................................................ .............................................................................. 
   1.3.2.2 เชิงคุณภำพ....................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภำพในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้จุดเน้น 8 ด้ำน  
(1) ควำมปลอดภัยของผู้เรียน 2) ระบบประกันคุณภำพ 3) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
เพ่ือพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) กำรพัฒนำครู 5) กำรเรียน
กำรสอน 6) กำรวัดและประเมินผล 7) กำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำม 8) Big Data)  
  1.4.1 กำรด ำเนินงำน (ควำมก้ำวหน้ำรอบ 12 เดือน)...............................................................  
  1.4.2 ผลกำรด ำเนินงำน......................................................................................................... ... 
 1.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ส ำเร็จ 
ตำมเป้ำหมำย  
  1.5.1 กำรด ำเนินงำน (ควำมก้ำวหน้ำรอบ 12 เดือน)...............................................................  
  1.5.2 ผลกำรด ำเนินงำน.............................................................. .............................................. 
 

2. ผลกระทบเชิงบวก (Impact) ของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 4 ด้าน 
 2.1 ด้ำนผู้เรียน....................................................................................................................... ................  
 2.2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ.......................................................... 
 2.3 ด้ำนโรงเรียน........................................................................................................... .......................... 
 2.4 ด้ำนภำคีเครือข่ำย............................................................................................................................  
 
 

3. ผลงาน/รูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
 3.1 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ    มี     ไม่มี 
   1) ชื่อผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
............................................................................................................................... ............................................... 
   2) ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินกำรโดยสังเขป..................................................................... 
   3) ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เห็นเป็นรูปธรรม...................................................... 
  3.1.2 ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   มี  ไม่มี 
   1) ชื่อผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
............................................................................................................................. ................................................ 
   2) ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินกำรโดยสังเขป..................................................................... 
   3) ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เห็นเป็นรูปธรรม...................................................... 
 3.2 ระดับโรงเรียน 
  3.2.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  มี     ไม่มี 
   ชื่อโรงเรียน..................................................................................................................  
   1) ชื่อผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
.................................................................................. ...........................................................................................  
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   2) ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินกำรโดยสังเขป..................................................................... 
   3) ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เห็นเป็นรูปธรรม...................................................... 
      ฯลฯ 
  3.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มี     ไม่มี 
   ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. . 
   1) ชื่อผลงำน/รูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
............................................................................................................................. ................................................ 
   2) ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินกำรโดยสังเขป..................................................................... 
   3) ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เห็นเป็นรูปธรรม...................................................... 
      ฯลฯ 
 
4. ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ................ 

 
ผู้รำยงำน................................................................. 
(..............................................................................) 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 
ผู้รับรอง................................................................... 
(..............................................................................) 
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ตัวชี้วัดที่ X1 ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 
 
รอบ 6 เดือน  
ประเด็นการติดตามและประเมินผล  

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรค้นหำตน้แบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและ 
กำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเปน็ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน  

 แนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ  
จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู  กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน 
 ค ำสั่งมอบหมำยผู้รบัผิดชอบ หรือ ค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
 ประกำศรำยชื่อ ต้นแบบผู้ที่มคีวำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ  
จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ระยะที่ 1   
 ตำรำงที่ X1 แบบกรอกข้อมูลผู้ที่มีควำมเป็นเลศิด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ระยะที่ 1 
(รอบ 6 เดือน) (ไฟล์ excel ที่ก าหนด) 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคน้พบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน  
ที่มีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ระยะที่ 1  
อย่ำงน้อยกลุ่มละ 1 คน (รอบ 6 เดือน) 

หมายเหตุ :    
1. กำรค้นหำต้นแบบ นักเรยีน คร ูผู้บริหำร ชุมชน ท่ีมีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมค ำอธิบำยคุณลักษณะของต้นแบบแต่ละกลุม่ (สวก.) 
2. กำรค้นหำต้นแบบฯ จะต้องไม่ใช้วิธีกำรประกวดแข่งขัน แต่ให้เปน็กำรค้นพบเชิงประจักษ์  
3. บุคคลต้นแบบ ระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และ ระยะที่ 2 (รอบ 12 เดือน)  จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน (รำยชื่อไม่ซ้ ำ)  
4. วิธีกำรค้นหำต้นแบบระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และระยะที่ 2 (รอบ 12 เดือน) สำมำรถใช้รูปแบบเดยีวกันหรือเปลี่ยนวิธีค้นหำต้นแบบ  
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1.  ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศกึษำ ระยะที่ 1 ครบ 4 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน  

 
4 

1.  ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศกึษำ ระยะที่ 1 จ ำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 

  
3 

1.  ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศกึษำ ระยะที่ 1 จ ำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 

 
2 

1.  ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศกึษำ ระยะที่ 1 จ ำนวน 1 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 

 
1 

ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศกึษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน แต่ไมส่ำมำรถค้นพบต้นแบบ 

 
รอบ 12 เดือน  
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหำร ชุมชน  
ที่มีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ระยะที่ 2  
อย่ำงน้อยกลุ่มละ 1 คน    

 แนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ  
จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู กลุม่ที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน 
(กรณีใช้แนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบ เดียวกับรอบ 6 เดือน ไม่ต้องแนบเอกสำรเพิม่เตมิ) 
 ประกำศรำยชื่อ ต้นแบบผู้ที่มคีวำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเปน็ 4 กลุ่ม 
ระยะที่ 2 
 ตำรำงที่ X1 แบบกรอกข้อมูลผู้ที่มีควำมเป็นเลศิด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ระยะที่ 2 (ไฟล์ 
excel ที่ก าหนด) 
 

 
  



51 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1.  ก ำหนดแนวทำง /วธิีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มคีวำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู กลุม่ที่ 3 ผู้บริหำร  
กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ คน้พบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ระยะที่ 2 ครบ 4 กลุ่ม ๆ ละอยำ่งน้อย 1 คน   

 
4 

1.  ก ำหนดแนวทำง /วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มคีวำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศกึษำ ระยะที่ 2  จ ำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 

  
3 

1.  ก ำหนดแนวทำง /วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มคีวำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศกึษำ ระยะที่ 2  จ ำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 

 
2 

1.  ก ำหนดแนวทำง /วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มคีวำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน และ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บรหิำร ชุมชน ทีม่ีควำมเป็นเลิศดำ้นกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศกึษำ ระยะที่ 2  จ ำนวน 1 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 

 
1 

ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรค้นหำต้นแบบผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศกึษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักเรียน กลุ่มที่ 2 ครู   
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหำร กลุ่มที่ 4 ชุมชน แต่ไมส่ำมำรถค้นพบต้นแบบ 

หมายเหตุ :  วิธีกำรค้นหำต้นแบบระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และระยะที่ 2 (รอบ 12 เดือน) สำมำรถใช้รูปแบบเดยีวกันหรือเปลี่ยนวิธีค้นหำต้นแบบ  
 

 

 

ตารางที่ X1  แบบกรอกข้อมูลผู้ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ ระยะที่ 1  (รอบ 6 เดือน)  และ ระยะที่ 2 (รอบ 12 เดือน)   

กลุ่ม ชื่อ-สกลุ/หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียน อธิบายความเป็นเลิศโดยสังเขป 
1. นักเรียน    
2. ครู    
3. ผู้บริหำร    
4. ชุมชน    

  

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตัวชี้วัดที ่X2 ระดับความส าเร็จของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศกึษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป  งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ)  
รอบ 6 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล  

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานท่ีต้องน าส่งในระบบ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึงกำรมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน  
   1.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
จ ำนวน........................ด้ำน 
   1.2 สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน.......................แห่ง  
และมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน จ ำนวน....................แห่ง 

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ทั้ง 4 ด้ำน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เช่น ภำพถ่ำยหน้ำจอของระบบ เป็นต้น 
 ตำรำงที่ X2.1 แสดงรำยช่ือระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำแนกรำยด้ำน  
(ไฟล์ Excel ที่ก าหนด) 
 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ทั้ง 4 ด้ำน ของสถำนศึกษำในสังกัด 
อย่ำงน้อย 2 แห่ง   
 ตำรำงที ่X2.2 แสดงรำยชื่อระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดจิิทัลของสถำนศึกษำในสังกัดจ ำแนกรำยดำ้น  
(ไฟล์ Excel ที่ก าหนด) 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมแีนวคิดในกำรน ำระบบเชื่อมโยงขอ้มูล 
แบบ Real Time มำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรท ำงำนของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในกำรน ำระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time มำใช้ เช่น  
รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง เปน็ต้น 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบกำรจัดเก็บข้อมลูที่สำมำรถเรียกดูข้อมลู
ได้แบบ Real Time 

 คู่มือ/แนวทำงกำรใช้ระบบกำรจัดเก็บข้อมลูพร้อมแนบ Link กำรเข้ำถึงระบบ (หำกกำรเข้ำระบบ  
ต้องใช้ username- password โปรดระบุ) 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจและขยำยผล 
กำรใช้งำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time ให้แก่บุคลำกรในสังกัด
รับทรำบและน ำมำใช้ประโยชน์ 

 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจและขยำยผลกำรใช้งำนระบบ เช่น เอกสำรประกอบ
กิจกรรม ภำพกำรจดักิจกรรม รำยงำนกำรประชุม เป็นต้น 

 
หมายเหตุ :  
1. ระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล หมำยถึง เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศ (Information Technology: IT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ Application ที่น ำมำใช้เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 4 ด้ำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ โดยสำมำรถใช้ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล จ ำนวน 1 ระบบ หรือ มำกกว่ำ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรครบทั้ง 4 ด้ำน 
2. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time หมำยถึง แพลตฟอร์ม (Platform) ที่รองรับกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถแสดงผลเป็นสำรสนเทศที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 
กำรปฏิบัติงำนได้ทันท่วงที มีกำรแบ่งปันข้อมูลในระบบกับสถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน โดยเป็นระบบของ สพฐ. หรือระบบท่ี สพท. พัฒนำขึ้นเอง หรือระบบจัดกำรข้อมูลอื่น  
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เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 
5 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบบรหิำรจดักำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้าน และ  
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทลั ครบทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

 
4 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบบรหิำรจดักำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้าน และ  
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทลั ครบทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  
3 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 2 ประเด็นกำรพิจำรณำ และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบบรหิำรจดักำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้าน และ  
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทลั ครบทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
2 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ชัดเจน จ ำนวน 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบบรหิำรจดักำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้าน และ  
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทลั ครบทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
1 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ไมช่ดัเจนทุกประเด็นการพิจารณา หรือ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบบรหิำรจดักำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้าน หรือ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทลั ครบทั้ง 4 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 80  

 
รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึง 
กำรส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time  
    1.1 สถำนศึกษำในสังกัด ท้ังหมดจ ำนวน.........................แห่ง 
    1.2 สถำนศึกษำในสังกัด ท่ีใช้ข้อมูลจำกระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time 
จ ำนวน.........................แห่ง คิดเปน็ร้อยละ............................ 

 ตำรำงที่ X2.3 แสดงจ ำนวนสถำนศกึษำที่ใช้ข้อมูลจำกระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time  
(ไฟล์ Excel ที่ก าหนด) 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบกำรจัดเก็บข้อมลูที่เป็นปจัจบุัน  
สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time  

 คู่มือ/แนวทำงกำรใช้ระบบจดัเก็บข้อมูล พร้อมแนบ Link กำรเข้ำถึงระบบ (หำกกำรเข้ำระบบ ตอ้งใช้ 
username- password โปรดระบุ) เพื่อพิจำรณำควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบ 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบเชื่อมโยงข้อมลูแบบ Real Time  
ที่สำมำรถแบ่งปันข้อมลูให้กับสถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน  

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงให้เห็นกำรแบ่งปันข้อมูล เช่น สถติิกำรเข้ำใช้งำนระบบ กำรประชำสมัพนัธ์ช่องทำง
เข้ำถึงระบบผำ่นเว็บไซต์หรือเอกสำรเผยแพร่ เป็นต้น  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีกำรน ำข้อมลูในระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลแบบ Real Time มำใช้ในกำรวิเครำะห์ และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร  
กำรปฏิบัติงำนได ้

 เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบไปใช้บริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
โดยยกตัวอย่ำงกำรประมวลผล หรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบ  
 เอกสำร/หลักฐำน ท่ีแสดงถึงกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบไปใช้บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ โดยยกตัวอย่ำง
กำรประมวลผล หรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 
5 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบกำรจัดเก็บข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ที่สำมำรถแบ่งปันข้อมูลให้กับสถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีกำรน ำข้อมลูในระบบเชื่อมโยงข้อมลูแบบ Real Time มำใช้ในกำรวิเครำะห์ และพฒันำกำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบตัิงำนได้ และ 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำท่ีใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
4 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบกำรจัดเก็บข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ที่สำมำรถแบ่งปันข้อมูลให้กบัสถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีกำรน ำข้อมลูในระบบเชื่อมโยงข้อมลูแบบ Real Time มำใช้ในกำรวิเครำะห์ และพฒันำกำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบตัิงำนได้ และ 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำท่ีใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  
3 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบกำรจัดเก็บข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ที่สำมำรถแบ่งปันข้อมูลให้กบัสถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำท่ีใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
2 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มรีะบบกำรจัดเก็บข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time และ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ที่สำมำรถแบ่งปันข้อมูลให้กบัสถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน และ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำท่ีใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบกำรจัดเก็บข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time หรือ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีะบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ที่สำมำรถแบ่งปันข้อมูลให้กบัสถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน หรือ 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมสีถำนศึกษำท่ีใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time น้อยกว่าร้อยละ 70  

 
  

ผู้รำยงำนข้อมลู………………………………….. 
ต ำแหน่ง……………………………………………. 
เบอร์โทร................................................... 
e-mail……………………………………………… 
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ตารางที่ X2.1 แสดงรำยชื่อระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทัลของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำแนกรำยด้ำน  

ด้าน ชื่อระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ด้ำนงบประมำณ  
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  

 
ตารางที่ X2.2 แสดงรำยชื่อระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทัลของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกรำยด้ำน  

สถานศึกษา 
ชื่อระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป 
1. โรงเรียน............     
2. โรงเรียน............     
     
     

หมายเหตุ : กำรกรอกข้อมูลช่ือระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัลของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ สำมำรถใช้ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 1 ระบบ ในกำรบริหำรจัดกำรได้มำกกกว่ำ 1 ดำ้น  
 

ตารางที่ X2.3 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของสถำนศึกษำท่ีใช้ข้อมูลจำกระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time 

ชื่อระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time  จ านวนสถานศกึษาทั้งหมด (แห่ง) 
จ านวนสถานศกึษาที่ใช้ข้อมูล 

จากระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real 
Time (แห่ง) 

คิดเป็นร้อยละ 

      
      
      
      
      

 
 
 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ส่วนที่ 2 
    

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

  



57 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
จากภัยทุกรูปแบบ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเรจ็ของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบรหิารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคกุคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
              รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

  
 
 
 
 

ติดตามและประเมนิผล 
โดยเทียบกบัค่าเป้าหมาย 

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ  
         1.1.1 ด้านนักเรียน 
                 1) ปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 2/2565)  
                     1.1) ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน..........คน 
                     1.2) ผู้เรียนที่ได้รับอันตราย/ผลกระทบจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ภายใต้ 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 
1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูก
ละเมิดสิทธิ์ (Right) และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) จ านวน..........คน 
คิดเป็นร้อยละ.......... 
                 2) ปีการศึกษา 2566 (ภาคเรียนที่ 1/2566) 
                     2.1) ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน..........คน 
                     2.2) ผู้เรียนที่ได้รับอันตราย/ผลกระทบจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ภายใต้ 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 
1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูก
ละเมิดสิทธิ์ (Right) และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) จ านวน..........คน 
คิดเป็นร้อยละ.......... 
         1.1.2 ด้านสถานศึกษา 
                 1) สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน..........แห่ง  
                 2) สถานศึกษาในสังกัด ท่ีมีแผน/มาตรการในการจดัการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จ านวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... 
 

 เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึง
การส่งเสริม สนับสนุนครู บุคลากร
ทางการศึกษาด าเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภยัพิบัติ  
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ 
 เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงถึง
การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา 
มีแผน/มาตรการในการจัดการ 
ภัยพิบัติและภยัคุกคามทุกรปูแบบ 
เฉพาะข้อนี้จะพจิารณาจาก
เอกสารของตัวชี้วัดนโยบาย
เร่งด่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) 
(ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาเพ่ือความ
ปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ที่เกิดขึน้) 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

         1.1.3 ด้านครู บุคลากรทางการศึกษา 
                 1) ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน..........คน  
                 2) ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ด าเนินการตามแนวทางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
    1.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
2. วิธีการด าเนินงาน   
    2.1 ด้านผู้เรียน 
         2.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา การดูแลช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟู กรณีที่ได้รับอันตราย/ผลกระทบ จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ภายใต้ 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 1) ภัยที่
เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิด
สิทธ์ิ (Right) และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) ดังนี้  
                 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
                 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
                 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ (Right) 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
                 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
         2.1.2 ปัญหา อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
 

 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. .................................................... 
2. .................................................... 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู................................ 
ต าแหน่ง........................................... 
เบอร์โทร..........................................
e-mail……………………………………… 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

         2.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
หมายเหตุ :  
1. ผู้เรียนในสังกัดได้รับการแก้ไขปัญหา การดูแลช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
ภายใต้ 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 
3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 
2. 4 กลุ่มภัย หมายถึง ขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษาจากคู่มือการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
ประจ าปี 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2 ด้านสถานศึกษา 
         2.2.1 สถานศึกษาในสังกัดน าแผน/มาตรการมาป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ในการจัดการภยัพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดังนี้  
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
         2.2.2 ปัญหา อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
         2.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
    2.3 ด้านครู บุคลากรทางการศึกษา 
         2.3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษาด าเนินการตามแนวทาง 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่  
และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดังนี้  
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................……….....................................................................                  
         2.3.2 ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดน าความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการจัดการภยัพิบัติ และภยัคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในสถานศึกษา ดังนี้  
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................……….....................................................................         
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

         2.3.3 ปัญหา อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
         2.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................................... 
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กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัดที ่5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 
- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) และวิธีการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “พาน้องกลับมาเรยีน” และตัวช้ีวัดที่ 6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา
เพื่อการศึกษาต่อ และ/หรือ การมงีานท า) 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)  
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น (คา่เป้าหมาย 2,178,666 คน) 
- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) และส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และวธิีการด าเนินงานจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา (มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประเด็นการพิจารณาท่ี 4.1 เด็กพิการเรยีนรวม และ 4.2 เด็กดอ้ยโอกาส) 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 20) 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)  
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กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(ตัวช้ีวัดที่ 6a ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมคีุณภาพ) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที ่10 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ระดบัดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) 
ระดับ

คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

1. จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละ
ระดับชั้นมผีลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป และ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามวีิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนใหม้ีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
จ าแนกตามระดับช้ัน  

ระดับชั้น จ านวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินฯ ระดับดีขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 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         

หมายเหตุ :    
1. ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายงานข้อมูลผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศกึษา 2565 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 ตารางที่ 10 แสดง
จ านวนและร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ าแนกตาม
ระดับชั้น (ไฟล์ excel  
ที่ก าหนด) 
 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือนวัตกรรม ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนใหม้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

   หลักฐานอ่ืน ๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ........................................ 
2. ........................................ 

                ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู..................... 
ต าแหน่ง................................ 
เบอร์โทร............................... 
 e-mail…………………………….. 
 

 

 
4 

จ านวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นใด
ชั้นหนึ่งมีผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ผ่านระดบัดีขึ้นไป  
น้อยกว่าร้อยละ 85 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รายงานข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศกึษา 2565 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
    1.2 เชิงคุณภาพ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
2. วิธีการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
3. ปัญหา อุปสรรค 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับ

คุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐาน  

ที่ต้องน าส่งในระบบ 
  

 
 
 
 

ติดตามและประเมินผล 
โดยเทียบค่าเป้าหมาย 

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ 
         1.1.1 ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน..........คน  
         1.1.2 ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน..........คน ได้รับการพัฒนา จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
จ าแนกเป็นรายสถานศึกษา (กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลในตารางที่ 11 ดังตารางหน้า 68) 
    1.2 เชิงคุณภาพ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 
2. วิธีการด าเนินงาน 
    2.1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน ดังนี ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................……………....    
    2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการถอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ของสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน ดังนี ้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................……………....    
    2.3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 ดังนี ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................……………....    
3. ปัญหา อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………….... 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
อย่างน้อย 1 แห่ง 
 ตารางที่ 11 แสดงจ านวน
และร้อยละของผูเ้รียน
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 จ าแนก
เป็นรายสถานศึกษา  
(ไฟล์ excel ที่ก าหนด) 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ................................................ 
2. ................................................ 
                  ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู............................ 
ต าแหน่ง....................................... 
เบอร์โทร......................................
e-mail…………………………………… 
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ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 จ าแนกเป็นรายสถานศึกษา  
ที่ สถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวน 10 แหง่) 

จ านวนครูที่ร่วม
ด าเนินงาน 
ในโครงการ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่ได้รับการพัฒนา 
ช่วงชั้นที ่1 (คน) ช่วงชั้นที ่2 (คน) ช่วงชั้นที ่3 (คน) ช่วงชั้นที ่4 (คน) ผลรวมทุกช่วงชั้น R

1 
R
2 

R
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C
8 ท้ังหมด ได้รับ

การ
พัฒนา 

ท้ังหมด ได้รับ
การ

พัฒนา 

ท้ังหมด ได้รับ
การ

พัฒนา 

ท้ังหมด ได้รับ
การ

พัฒนา 
 

ท้ังหมด 
(คน) 

ได้รับ
การ

พัฒนา 
(คน) 

ร้อยละ 

1 ตัวอยา่งโรงเรียน ก 20 350 350 - - - - - - 350 350 100            
2 ตัวอยา่งโรงเรียน ข 25 100 100 60 60 40 30 - - 200 190 95            
3 ตัวอยา่งโรงเรียน ค 10 200 100 100 100 100 100 100 100 500 450 90            
4 ตัวอยา่งโรงเรียน ง 68 - - - - - - 2,250 2,250 2,250 2,250 100            
... ...                        
10 …                        
รวม                         

หมายเหตุ : 
1. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรยีนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 10 แห่ง 
2. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มผูเ้รียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีนเพียงจ านวนหนึ่ง หรือบางห้องเรียน หรือทั้งโรงเรียน 
3. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา หมายถึง ผู้เรียนกลุม่เปา้หมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3Rs ครบทั้ง 3 ทักษะ และ 8Cs อย่างน้อย 1 ทักษะ  
4. ช่วงช้ันที ่1 หมายถึง ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3) 
    ช่วงช้ันที ่2 หมายถึง ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 
    ช่วงช้ันที ่3 หมายถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) 
    ช่วงช้ันที ่4 หมายถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 
5. ทักษะ 3Rs8Cs หมายถึง R1 = Reading (อ่านออก) R2 = (W) Riting (เขียนได้) R3 = (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  
6. ทักษะ 8Cs หมายถึง 
    C1 = Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  
    C2 = Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)  
    C3 = Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)  
    C4 = Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทมี และภาวะผู้น า)  
    C5 = Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรูเ้ท่าทันสื่อ)  
    C6 = Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)  
    C7 = Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
    C8 = Compassion (มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมรีะเบียบวินัย)     

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศกึษาที่สอนในระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ 
                ตามโครงการ PISA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

จ านวนสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ด้วยระบบ 
PISA STYLE ONLINE TESTING และ แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน  
    1.1 เชิงปริมาณ 
         1.1.1 สถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกดัทั้งหมด จ านวน..........แห่ง  
         1.1.2 สถานศึกษาทีไ่ม่ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  
ในการประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA จ านวน..........แหง่  คิดเป็นร้อยละ.......... 
         1.1.3 สถานศึกษาท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA จ านวน..........แหง่  คิดเป็นร้อยละ.......... 
                  จ าแนกเป็น 
                   1) การเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING (อย่างเดียว)  
จ านวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... 
                   2) การเตรียมความพร้อมด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  
(อย่างเดียว) จ านวน..........แห่ง คดิเป็นร้อยละ...... 
                   3) การเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และ แบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA (ทั้ง 2 อย่าง) จ านวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... 
หมายเหตุ :  
1. การนับจ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  
ในการประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA ให้นับจ านวนสถานศึกษา 1 แห่ง ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น 
ดังนี ้
    1.1 สถานศึกษาทีไ่ด้รับการเตรียมความพร้อมฯ เฉพาะระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING  
ให้กรอกข้อมูลในข้อ 1) การเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING (อย่างเดยีว) 
    1.2 สถานศึกษาทีไ่ด้รับการเตรียมความพร้อมฯ เฉพาะแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง 
การประเมิน PISA ให้กรอกข้อมลูในข้อ 2) การเตรียมความพร้อมดว้ยแบบฝึกทักษะการแก้ปญัหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA (อย่างเดียว)  
    1.3 สถานศึกษาท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 2 รูปแบบ ให้กรอกข้อมูลในช่อง 3) การเตรียมความ
พร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และ แบบฝึกทกัษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง 
การประเมิน PISA (ท้ัง 2 อย่าง) 

 หลักฐานการเขา้ใช้ระบบ 
PISA STYLE ONLINE 
TESTING ของสถานศึกษา 
(ดาวน์โหลดจากระบบ PISA 
STYLE ONLINE TESTING  
ในรูปแบบไฟล์ excel) 
 ตัวอย่างการเตรียม 
ความพร้อมด้วยแบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ของสถานศึกษา 
อย่างน้อย 3 แห่ง  
เช่น ภาพการจดักิจกรรม เป็นต้น 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ........................................... 
2. ........................................... 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู.......................... 
ต าแหน่ง..................................... 
เบอร์โทร....................................
e-mail………………………………... 
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จ านวนสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรยีมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ด้วยระบบ 
PISA STYLE ONLINE TESTING และ แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรยีมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ด้วยระบบ 
PISA STYLE ONLINE TESTING และ แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรยีมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ด้วยระบบ 
PISA STYLE ONLINE TESTING และ แบบฝึก
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถเข้าดูผลการใช้ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ของ
สถานศึกษาในสังกัดได้จากระบบข้อสอบออนไลน์ PISA ของศูนย์ PISA ส านักทดสอบทางการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    1.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………....... 
2. วิธีการด าเนินงาน  
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….....
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….....
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..... 

 
1 

จ านวนสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ด้วยระบบ 
PISA STYLE ONLINE TESTING หรือ แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA อย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศกึษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 30) 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (ค่าเป้าหมายร้อยละ 30) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 
 
 
 

 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีสามารถ 
จัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ 
2. มีการคัดกรองนักเรียน 
เพื่อพัฒนาพหปุัญญารายบุคคล 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 50  
ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน  
    1.1 เชิงปริมาณ 
         1.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน........แห่ง (ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2566) 
         1.1.2 สถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา จ านวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
         1.1.3 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัดทั้งหมด จ านวน........คน  
(ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2566) 
         1.1.4 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัดที่ได้รับการคดักรองดว้ย 
ระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)  
จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ โดยมผีลการคดักรองจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี ้ 

1) ด้านภาษา จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
2) ด้านคณิตศาสตร ์ จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
3) ด้านวิทยาศาสตร ์ จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
4) ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส ์ จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
5) ด้านศิลปะ/มติิสมัพันธ์ จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
6) ด้านการได้ยิน จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
7) ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
8) ด้านสังคมและอารมณ ์ จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 

หมายเหตุ :  
การจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โครงการ/โครงงาน รวมถึงการจัดห้องเรียนพิเศษประภทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียน 
ทีม่ีความสามารถพิเศษ 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา  
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการคัด
กรองผ่านระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(สวก.) เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยจ าแนกเป็นรายด้าน (กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลใน 
ตารางที่ 14 ดังตารางหน้า 74) 

 กิจกรรมการเรยีนการสอน/
กิจกรรมเสริมหลักสตูร/โครงการ/
โครงงาน ที่สถานศึกษาจัด 
การเรยีนการสอนตามพหุปญัญา 
ทั้ง 8 ด้าน อย่างน้อยด้านละ  
1 กิจกรรม/โครงการ 
 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด
ทั้งหมด/จ านวนและรายชื่อของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในสังกัดทั้งหมด ท่ีไมต่รงกับ 
ในระบบ DMC (ถ้ามี) 
 ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและ
ร้อยละของนักเรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการคดั
กรองผ่านระบบส ารวจแวว
ความสามารถพิเศษด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จากส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (สวก.) 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
โดยจ าแนกเป็นรายด้าน  
(ไฟล์ excel ที่ก าหนด) 
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1. จ านวนสถานศึกษาท่ีสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา ร้อยละ 40 ขึ้นไป และ 
2. มีการคัดกรองนักเรียน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 40  
ขึ้นไป 
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1. จ านวนสถานศึกษาท่ีสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา ร้อยละ 30 ขึ้นไป และ 
2. มีการคัดกรองนักเรียน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 30  
ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
2 

1. จ านวนสถานศึกษาท่ีสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา ร้อยละ 20 ขึ้นไป และ 
2. มีการคัดกรองนักเรียน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 20  
ขึ้นไป 

    1.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
2. วิธกีารด าเนินงาน 
    2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการคัดกรองนักเรียน เพื่อพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล โดยใช้การคัดกรองผ่านระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ดังนี ้
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
    2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ดังนี้  
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
     2.3 สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสตูร โครงการ/โครงงาน  
ที่เสริมทักษะและความสามารถเพือ่พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ดังนี ้
          2.3.1 ด้านภาษา 
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
          2.3.2 ด้านคณิตศาสตร ์
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
          2.3.3 ด้านวิทยาศาสตร ์
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
          2.3.4 ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส ์
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
          2.3.5 ด้านศิลปะ/มิตสิัมพนัธ ์
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู................................ 
ต าแหน่ง........................................... 
เบอร์โทร..........................................
e-mail……………………………………....  

1 
1. จ านวนสถานศึกษาท่ีสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา น้อยกว่าร้อยละ 20 และ 
2. มีการคัดกรองนักเรียน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

          2.3.6 ด้านการได้ยิน 
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
          2.3.7 ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          2.3.8 ด้านสังคมและอารมณ ์
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………….......................................................................................................……........ 
...................................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยจ าแนกเป็นรายด้าน  

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

(ข้อมูลจากระบบ DMC 
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2566) 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับ 

การคัดกรอง 
(คน) 

ร้อยละ ผลการคัดกรองนักเรียน จ าแนกเป็นรายด้าน 
ภาษา  คณิตศาสตร ์ 

 
วิทยาศาสตร์  

 
เครื่องกลและ
อิเล็กทรอนิกส์  

ศิลปะ/มิตสิัมพันธ์  
 

การได้ยิน  
 

การเคลื่อนไหว
กล้ามเน้ือ  

สังคมและอารมณ์  
 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.3                    
ป.4                    
ป.5                    
ป.6                    
ม.1                    
ม.2                    
ม.3                    
ม.4                    
ม.5                    
ม.6                    

หมายเหตุ : 
1. ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีพหุปญัญาของการด์เนอร์กบัระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (สวก.) 
(ระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) พัฒนามาจากผลการวิจัย “การสร้างแบบส ารวจแววความสามารถพิเศษส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา” ของ รศ.ดร.อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ)์ 
 

ทฤษฎีพหุปัญญาของการด์เนอร์ ระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ถึง มธัยมศึกษาปีที่ 6  
ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (สวก.) 

1. ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 1. ความสามารถพิเศษด้านสังคม อารมณ์ 
2. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
3. ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ 2. ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 

3. ความสามารถพิเศษด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปัญญาด้านธรรมชาติ 4. ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
5. ปัญญาด้านมิต ิ 5. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ มิติสมัพันธ์ 
6. ปัญญาด้านภาษา 6. ความสามารถพิเศษด้านภาษา 
7. ปัญญาด้านร่างกาย - การเคลื่อนไหว 7. ความสามารถพิเศษด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเน้ือ 
8. ปัญญาด้านดนตรี 8. ความสามารถพิเศษด้านการได้ยิน 
9. ปัญญาด้านการด ารงอยู่ของชีวิต ปัญญาด้านการด ารงอยู่ของชีวิตยังไม่มีเครื่องมือที่จะสังเกตพฤติกรรม เนื่องจากมี

ความเป็นนามธรรมสูง ซ่ึงเกี่ยวกับจิตและญาณปัญญา 
 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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2. นิยามความสามารถพิเศษ ทั้ง 8 ด้าน ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)  
   2.1 ด้านภาษา (Verbal/Linguistic Abilities) หมายถึง ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ และจินตนาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
บุคคลในวัยเดียวกัน 
  2.2 ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical/Rembolic Abilities) หมายถึง ความสามารถในการคิดค านวณ การเข้าใจในจ านวน ตัวเลข สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรม และนามธรรม การคิดเชิงเหตุผล  
ทั้งการคิดเชิงอุปนัย และนิรนัย การมองเห็นแบบแผนและความสัมพันธ์เช่ือมโยงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ ตลอดจนสามารถบูรณาการ สังเคราะห์ความสามารถ  
ดังท่ีกล่าวมาเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบุคคลในวัยเดียวกัน 
 2.3 ด้านวิทยาศาสตร์ (Science/Realistic Abilities) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีความสามารถในการสังเกต เปรียบเทียบข้อเหมือน  
และข้อแตกต่าง จัดหมวดหมู่และเรียงล าดับ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล รวมทั้งการทดลองพิสูจน์ความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบุคคลในวัยเดียวกัน 
    2.4 ด้านเคร่ืองกลและอิเล็กทรอนิกส์ (Mechanical/Electronics Abilities) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน กลไก หรือการท างานของเครื่องยนต์ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในเชิงมิติสัมพันธ์และเชิงกล รวมทั้งสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบุคคลในวัยเดียวกัน 
 2.5 ด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (Artistic/Spatial Abilities) หมายถึง ความสามารถในการสร้างมิติจากการเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ในความคิด เช่น ความสามารถในการพลิกหมุนภาพที่เห็นเป็นมมุต่าง ๆ  มองเหน็
ภาพต่าง ๆ  อย่างทะลุปรุโปร่ง หรือมีความสามารถรังสรรค์ผลงานที่เป็นนามธรรม ความงดงาม ที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกนึกคิด เช่น การวาดภาพ ปั้น แกะสลัก แสดงละคร เป็นต้น 
 2.6 ด้านการได้ยิน (Sonance/Auditory Abilities) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้จากการได้ยินอย่างฉับไวและเฉียบคม ทั้งด้านความสูง/ต่ า ความถี่ และจังหวะของเสียงซึ่งน าไปสู่ 
การสร้างอารมณ์ ความรู้สึก แล้วน ามาถักทอเพื่อแสดงออกซึ่งความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับเสียงได้เหนือกว่าบุคคลในวัยเดียวกัน 
 2.7 ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ (Somatic/Bodily Abilities) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถควบคุมร่างกาย  
ให้เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งแสดงออกให้เห็นประจักษ์ในด้านความเร็ว ความยืดหยุ่น ความสมดุล และความแข็งแกร่งของสมรรถนะทางร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อร่างกายในการ
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก ได้เหนือกว่าบุคคลอื่นในวัยเดียวกัน 
 2.8 ด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Abilities) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม มีความไวต่อการรับรู้  
และการตอบสนองความรู้สึกและความต้องการของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถบริหารจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างโดดเด่นกว่าบุคคลในวัยเดียวกัน 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ดังนี ้  
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายงานการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รายงานการคดักรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
4. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการคดักรองพหุปัญญา ทั้ง 8 ด้าน สามารถนับซ้ าได้ 
5. ระบบ DMC หมายถึง ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 15 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) (ค่าเป้าหมาย 22,650 คน) 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ส านักบริหารงานความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)  
 ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยาภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) และส านักพัฒนานวตักรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึน้จากปกีารศึกษาท่ีผ่านมา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 3) 
- ใช้ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณจากส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดนโยบายแร่งด่วน (Quick Policy) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเรจ็ของการน าผล RT NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนอ่ืนๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา)  
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
                ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 50) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

จ านวนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ มีการจัดการเรยีน
การสอนของครูที่เป็นแบบอย่างได้  
ในการพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดับให้มี
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ 
          1.1.1 ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งหมด  
จ านวน........คน  
          1.1.2 ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
ตารางที่ 17 แสดงจ านวนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการสอบ 
วัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  

ระดับชั้นที่สอน จ านวนครูสอน
ภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด (คน) 

ผลการสอบวัดระดบัความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ CEFR 

A1 
(คน) 

A2 
(คน) 

B1 
(คน) 

B2 
(คน) 

C1 
(คน) 

C2 
(คน) 

ไม่มีผล 
การสอบ (คน) 

ระดับชั้นประถมศึกษา         
ระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ระดับชั้นประถมศึกษา 
และระดับชั้นมัธยมศึกษา 

        

**วธิีการกรอกข้อมูลในตารางที่ 17 ดูไดจ้ากหมายเหตุขอ้ 3 
หมายเหตุ : 
1. ครูสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง ทุกคนที่ปฏิบัติการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษา หรือสอนท้ังสองระดับชั้น 
2. การพัฒนาให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR หมายถึง การพัฒนาในรูปแบบ  
On-site หรือ Online หรือ e-Learning หรือ Self-learning หรือ Blended learning ด้วยกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งกิจกรรม ดังนี ้
   2.1 การพัฒนาอบรมครูสอนภาษาอังกฤษด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของครู  
   2.2 การพัฒนาอบรมครูสอนภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ของผู้เรียน 
   2.3 การพัฒนาอบรมครูสอนภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้ตามระดับ 
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) (การจัดกิจกรรมเทียบมาตรฐาน CEFR) 

 รายงานสรปุผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุนให้ครสูอน
ภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ CEFR  
 ตัวอย่างการจัดการเรยีน 
การสอนของครูที่เป็นแบบอย่างได้  
ในการพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดับ
ให้มคีวามสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR  
อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
 ตารางที่ 17 แสดงจ านวนครู
สอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี
ผลการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR (ไฟล์ excel ที่ก าหนด) 
 ฐานข้อมลูครสูอนภาษาอังกฤษ
ตามระดับความสามารถทางภาษา 
ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ใช้เพื่อวางแผนพัฒนาและติดตาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนาครูสอน
ภาษาอังกฤษ (ไฟล์ excel) 
 
 

 
4 

จ านวนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
ร้อยละ 65 ขึ้นไป  

 
3 

จ านวนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

 
2 

จ านวนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
ร้อยละ 35 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับ 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

การพัฒนาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
น้อยกว่าร้อยละ 35 
 
 

   2.4 การสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR จากศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) หรือท่ีอื่น ๆ ทั้งนี้สามารถใช้ผลการสอบฯ จากปี พ.ศ. ใดก็ได้  
   2.5 การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบ PLC หรือกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการใช้
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับบริบท 
   2.6 การนิเทศช้ันเรียน การนิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษา 
3. เป็นแบบอย่างได้ หมายถึง แผนการเรียนการสอน/วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูสอน
ภาษาอังกฤษที่ประสบผลส าเร็จ ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR 
4. วิธีการกรอกข้อมูลในตารางที่ 17  
   4.1 การนับจ านวนครูสอนภาษาอังกฤษ ให้นับจ านวนครู 1 คน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนี ้
       1) ครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา (อย่างเดียว) ให้กรอกข้อมูลในช่อง “ระดับชั้น
ประถมศึกษา”  
       2) ครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษา (อย่างเดียว) ให้กรอกข้อมูลในช่อง “ระดับชั้น
มัธยมศึกษา” 
       3) ครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ทั้ง 2 อย่าง) ให้กรอกข้อมูล 
ในช่อง “ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษา” 
   4.2 การกรอกข้อมูลผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ให้กรอก
ข้อมูลตามผลการสอบของครูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน ต่อ 1 ระดับเท่าน้ัน กรณีครู 1 คนมีผลสอบมากกว่า 
1 ระดับ ให้กรอกข้อมูลในช่องผลการสอบระดับสูงสุด เช่น ครู 1 คนมีผลสอบในระดับ A1 และ B1  
ให้กรอกข้อมูลในช่อง B1 เป็นต้น  
    1.2 เชิงคุณภาพ  
          1.2.1 การน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลังการได้รับการพัฒนา 
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
          1.2.2 การน าการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปขยายผลให้กับครูใน/นอกสถานศึกษา 
…………………………....................................................................................................……………………………..... 
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
 
 
 

 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. .................................................. 
2. .................................................. 
                  ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู................................ 
ต าแหน่ง........................................... 
เบอร์โทร.......................................... 
e-mail……………………………………… 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

2. วิธีการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครสูอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................……………………………….. 
…………………………....................................................................................................…………………………………. 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 18 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (ค่าเป้าหมายของ 100,000 คน) 
- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.)  
 
 

 

  



80 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที ่19 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(ตัวช้ีวัดที่ X2 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล)) 
  

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศกึษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สนผ.) ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) 
ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) และส านักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา (สนก.) 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA online (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน  
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มคีะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ร้อยละ 95 ขึ้นไป และ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีวิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ/นวัตกรรม 
การยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส และ 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดร้ับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
โดยมีคะแนน 85 คะแนน (ระดับ A) ขึ้นไป    

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ 
         ใช้ข้อมูลจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจดั
การศึกษา (สนก.) 
    1.2 เชิงคุณภาพ 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
2. วิธีการด าเนินงาน   
    2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
    2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีแนวทาง/โครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
    2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวิธีการปฏิบัติ 
ทีเ่ป็นเลิศ/วิธีการสร้างหรือใช้นวัตกรรม ดังนี ้
          2.3.1 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ช่ือนวัตกรรม  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 โครงการ/กจิกรรม  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ทีส่่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถานศึกษา 
ในสังกัดมีความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ  
ของสถานศึกษา  
 นวัตกรรมและรายงานการใช้
นวัตกรรมของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 นวัตกรรมและรายงานการใช้
นวัตกรรมของสถานศึกษา 
 บันทึก/รายงานสรุปผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามในการ
เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใส
ของสถานศึกษา 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
                    ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู................................ 
ต าแหน่ง........................................... 

 
4 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามคีะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป และ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มวีิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรม การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส และ 
3. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดร้ับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
โดยมีคะแนน 85 คะแนน (ระดับ A) ขึ้นไป    

 
3 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มคีะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มรีูปแบบ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดให้มีความพร้อมในการรับการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส และ  
3. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดร้ับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
โดยมีคะแนน 85 คะแนน (ระดับ A) ขึ้นไป   

 
2 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มคีะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ร้อยละ 65 ขึ้นไป และ  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มรีูปแบบ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดให้มีความพร้อมในการรับการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส และ  
3. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดร้ับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
โดยมีคะแนน 85 คะแนน (ระดับ A) ขึ้นไป   
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน  
ที่ต้องน าส่งในระบบ 



1 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มคีะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
น้อยกว่าร้อยละ 65 หรือ
2. น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดร้ับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยมคีะแนน 85 คะแนน (ระดับ A) ขึ้นไป 

        2.3.2 ผลการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรม
ไปใช้ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา     
............................................................................................. 
............................................................................................. 
      2.4 สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/วิธีการสร้าง
หรือใช้นวัตกรรม ดังนี ้
        2.4.1 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ช่ือนวัตกรรม 

ของสถานศึกษา     
............................................................................................. 
............................................................................................. 
        2.4.2 ผลการนําวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ/นวัตกรรม 

ไปใชของสถานศึกษา   
............................................................................................. 
............................................................................................. 
3. ปัญหา อุปสรรค
............................................................................................. 
............................................................................................. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
............................................................................................. 
............................................................................................. 

เบอร์โทร.......................................... 
e-mail………………………………………
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กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของสถานศกึษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(ตัวช้ีวัดที่ X2 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล)) 
 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 23 จ านวนคร้ังของประชาชนที่เข้าถึงหลกัสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) (ค่าเป้าหมาย 100,000 คร้ัง) 

- ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) และกลุม่พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 10)  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐาน  

ที่ต้องน าส่งในระบบ 
 
5 

1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดท าขึ้น
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(นอกแผนปฏิบัติการ) บรรลุผลสมัฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ร้อยละ 10 ขึ้นไป และ 
2. มีผลการด าเนินงานโครงการบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ 
         1.1.1 โครงการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งหมด จ านวน........โครงการ  
(ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ณ วันที ่30 ตุลาคม 2566  
เวลา 24.00 น.) จ าแนกเป็น 
                 1) โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จ านวน........โครงการ  
                 2) โครงการใหม่ที่จัดท าขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ) 
จ านวน........โครงการ   
         1.1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดท าขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ) 
ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด จ านวน........โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ....... จ าแนกตามยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
                 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จ านวน........โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ 
                 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
จ านวน........โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ 
                 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
จ านวน........โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ 
                 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
จ านวน........โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ 
                 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จ านวน........โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ 
                 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวน........โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ 
 

 ตารางที่ 24 แสดงจ านวน
และร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และโครงการใหม่ที่จดัท าขึ้น
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            
(นอกแผนปฏิบัติการ) จ าแนกตาม
โครงการ และสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย (ไฟล์ excel ที่
ก าหนด) 
 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ามี) โปรดระบุ เช่น ค าสั่ง บันทึก
การประชุม เป็นต้น   
1. .................................................. 
2. .................................................. 
                  ฯลฯ 

ผู้รายงานข้อมลู................................ 
ต าแหน่ง........................................... 
เบอร์โทร..........................................
e-mail……………………………………… 

 
4 

1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดท าข้ึนระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ)  
บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ร้อยละ 8 ขึ้นไป และ 
2. มีผลการด าเนินงานโครงการบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
3 

1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดท าข้ึนระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ)  
บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ร้อยละ 6 ขึ้นไป หรือ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน  
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

2. มีผลการด าเนินงานโครงการบรรลผุลสัมฤทธ์ิ
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

         1.1.3 โครงการที่บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมด  
จ านวน........โครงการ คดิเป็นร้อยละ........ 
ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโครงการใหม่ที่จดัท าขึ้นระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ) จ าแนกตามโครงการ และสถานะการบรรลุเปา้หมาย  
(กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลในตารางที่ 24 ดังตารางหน้า 87) 
    1.2 เชิงคุณภาพ 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................      
 

2. วิธกีารด าเนินงาน 
    2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................      
    2.2 การน าผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาใช้เป็นแนวทาง            
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแก่โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรับปรุงโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
       มีการด าเนินการ โปรดระบุ................................................................................................ 
       ไม่ได้ด าเนินการ 
    2.3 การน าห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain) มาใช้ในการจัดท าโครงการ           
เพื่อรองรับองค์ประกอบ และปัจจยัในการขับเคลื่อนแผนแม่บท โดยเฉพาะแผนแม่บทท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจา้ภาพในการขับเคลื่อน (จ.3)  
       มีการด าเนินการ โปรดระบุ................................................................................................ 
       ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากใช้แนวทางการเขียนโครงการดังเช่นท่ีเคยปฏิบัติมาแต่เดิม     
3. ปัญหา อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................      
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................      

 
2 

 

1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดท าข้ึนระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ)  
บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ร้อยละ 4 ขึ้นไป หรือ 
2. มีผลการด าเนินงานโครงการบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
1 

1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดท าข้ึนระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ)  
บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
น้อยกว่าร้อยละ 4 หรือ 
2. มีผลการด าเนินงานโครงการบรรลผุลสัมฤทธ์ิ
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
น้อยกว่าร้อยละ 50  
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโครงการใหม่ที่จดัท าขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(นอกแผนปฏิบัติการ) จ าแนกตามโครงการและสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

ล าดับที่  รหัสโครงการ
ในระบบ

ติดตามและ
ประเมินผล
แห่งชาติ 

(eMENSCR) 

โครงการ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  

โครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ผลการด าเนนิงานโครงการทีแ่สดงให้เหน็ถึงการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลการด าเนนิงานโครงการทีแ่สดงให้เหน็ถึง
การบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้าน เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิง
คณุภาพ 

เป้าหมาย จ านวน โครงการใน
แผนปฏิบตัิ

การฯ 

โครงการนอก
แผนปฏิบตัิ

การฯ 

สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4  

สถานะของการ
บรรลตุามตัวชี้วัด

ของโครงการ 

สรุปผลการด าเนนิงาน
โครงการไตรมาสที่ 1 - 
ไตรมาสที่ 4 ที่สะทอ้น
ให้เห็นถึงการบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 

สถานะของการ
บรรลตุาม

เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

1 
(ตัวอย่าง) 

ศธ 04000-
66-0001 

 โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก Active 
learning แบบ 
fundamental 
AL 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

 คนไทย
เป็นคนดี 
คนเก่ง  
มีคุณภาพ 
พร้อม
ส าหรับวิถี
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 
21 

ร้อยละของ 80 
ครูผู้สอน
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ
จริง (Active 
Learning)  
รวมท้ัง 
มีการวัดและ
ประเมินตาม
สภาพจริงและ
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนา 
 

ไม่ม ี ครู 
 

80 คน   1. ครูผู้สอนท่ีเข้ารับการอบรม จ านวน 80 คน  
มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงท่ีสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design โดยใช้
กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงเชิงระบบ
และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนและ
เผยแพรใ่ห้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้ รวมท้ัง
รับรู้ถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาผู้เรียนรอบด้านท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและการสร้างเจตคติค่านิยมพร้อมน า
หลักการทฤษฎีและกระบวนการวางแผนไปสู่ 
การปฏิบัติจริงในระดับช้ันเรียนเพื่อสร้างนิสัย 
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมสมรรถนะให้
ผู้เรียนน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุก
ระดับ และผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จ านวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.75  
2. จากการนิเทศ ติดตามพบว่า ครูผุ้สอนท่ีเข้ารับ
การอบรม จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75  
ท่ีสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) และมีการวัดและประเมินตาม
สภาพจริงและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียน 

 

  

 ครูผู้สอนท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเทคนิควิธีการ 
รูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ด้วย
กระบวนการคิดข้ันสูงท่ี
สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทาง 
Backward Design โดย
ใช้กระบวนการพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบและการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง (Authentic 
Assessment) ท่ี
สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตรสามารถนา
ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนและ
เผยแพรใ่ห้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาได้ รวมท้ัง
รับรู้ถึงคุณค่าของการใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาผู้เรียนรอบด้านท้ั 
งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและการสร้าง
เจตคติค่านิยมพร้อมนา
หลักการทฤษฎีและ
กระบวนการวางแผน
ไปสู่การปฏิบัติจริงใน
ระดับช้ันเรียนเพื่อสร้าง
นิสัยและวัฒนธรรม     
การเรียนรู้ท่ีสร้างเสริม
สมรรถนะให้ผู้เรียน

 

  

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 



88 
 

ล าดับที่  รหัสโครงการ
ในระบบ

ติดตามและ
ประเมินผล
แห่งชาติ 

(eMENSCR) 

โครงการ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  

โครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ผลการด าเนนิงานโครงการทีแ่สดงให้เหน็ถึงการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลการด าเนนิงานโครงการทีแ่สดงให้เหน็ถึง
การบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้าน เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิง
คณุภาพ 

เป้าหมาย จ านวน โครงการใน
แผนปฏิบตัิ

การฯ 

โครงการนอก
แผนปฏิบตัิ

การฯ 

สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4  

สถานะของการ
บรรลตุามตัวชี้วัด

ของโครงการ 

สรุปผลการด าเนนิงาน
โครงการไตรมาสที่ 1 - 
ไตรมาสที่ 4 ที่สะทอ้น
ให้เห็นถึงการบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 

สถานะของการ
บรรลตุาม

เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

น าไปสู่การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ในทุก
ระดับ ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการดังกล่าวท าให้
ครูได้รับการพัฒนา
ทักษะเชิงวิชาการซึ่งเป็น
ทักษะหน่ึงในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 และสามารถส่งผ่าน
ความรู้ท่ีได้รับสู่
กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในช้ันเรียน 
ซึ่งผลให้ผู้เรียนได้รับ          
การพัฒนาตามศักยภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

2 
(ตัวอย่าง) 

ศธ 04000-
66-0002 

โครงการพัฒนา
ครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย์ 

คนไทย
เป็นคนดี 
คนเก่ง มี
คุณภาพ 
พร้อม
ส าหรับวิถี
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 
21 

ข้าราชการครู
และบุคลาทาง
การศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี 
ระเบียบ ทักษะ
การปฏิบัติงาน
อย่างครูมืออาชีพ 
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพเป็นครูมือ
อาชีพ  
น าประสบการณ์
ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และ
ด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่าง 
เป็นสุข ร้อยละ 
100 

ไม่ม ี ครูผู้ช่วย
ท่ีบรรจุ
ใหม ่

 

100 คน   1. จัดประชุมพัฒนาครูผู้ช่วยท่ีโรงแรม    
กินอยู่สบาย ห้องเลิศลักษณ์ ระหว่างวันท่ี 20 – 
25 กุมภาพันธ์ 2566  
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม 
ร้อยละ 100  

  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  

 
  

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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หมายเหตุ : 
1. โครงการทั้งหมดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโครงการใหม่ที่จดัท าขึ้น
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ) โดยน าเขา้ข้อมูลโครงการ (M1 – M5) และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนนิงานโครงการ (M6) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ภายในระยะเวลาที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด (30 วันหลังสิ้นไตรมาสทีโ่ครงการนั้นมีการด าเนินการ) และไดร้ับการอนมุตัิข้อมูลโครงการจากผู้อนุมตัิข้อมลู
โครงการ (M7) เรียบร้อยแล้ว   
2. โครงการใหม่ที่จัดท าขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นอกแผนปฏิบัติการ) หมายถึง โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอรับการสนับสนุนหรือไดร้ับงบประมาณเพิ่มเตมิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากโครงการพัฒนานโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา งบเหลือจ่ายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา และงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ ของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าส านักในส่วนกลาง และโครงการใหม่ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าข้ึน
โดยใช้งบประมาณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเอง และน าเข้าข้อมูลโครงการ (M1 - M5) และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนนิงานโครงการ (M6) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  
3. บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การน าผลการด าเนินงานโครงการจากการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (M6) ในไตรมาสทีม่กีารด าเนินการทั้งหมดเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตทิี่โครงการนั้น ๆ สอดคล้องโดยยดึผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าเข้าข้อมูลโครงการไว้ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และได้รับการอนุมัติขอ้มูลโครงการจากผู้อนุมัติข้อมลูโครงการ (M7) เรียบร้อยแล้ว     
4. บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ หมายถึง การน าผลการด าเนินงานโครงการจากการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (M6) ในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ในไตรมาสที่มีการด าเนินการทั้งหมดเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการที่ก าหนดไว้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
5. วิธีการค านวณ 
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ          =                      จ านวนโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
                                                                                                           จ านวนโครงการทั้งหมดในระบบ eMENSCR ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  =               จ านวนโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
                                                                                                     จ านวนโครงการทั้งหมดในระบบ eMENSCR ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 

X 100  

X100 
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ส่วนที่ 3 
    

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลศิ 
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA online) 

 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ตัวช้ีวัดที่ X2 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ)) 
 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา  
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ตัวช้ีวัดที่ X2 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ)) 
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ติดตามแต่ไม่ประเมินผล) 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ตัวช้ีวัดที่ 23 จ านวนครั้งของประชาชนท่ีเข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จดัการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)) 
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. มีการประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างานขององค์คณะบุคคล  
2. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน 
3. มขี้อมูลสารสนเทศประกอบการท างานขององค์คณะบุคคลอยา่งเป็นระบบ 
4. มีการรายงานผลการปฏิบตัิงานขององค์คณะบุคคล 

 
4 

1. มีการประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างานขององค์คณะบุคคล 
2. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน 
3. มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการท างานขององค์คณะบุคคลอยา่งเป็นระบบ 

 
3 

1. มีการประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างานขององค์คณะบุคคล 
2. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน 

 
2 

มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างานขององค์คณะบุคคล 

 
1 

ไม่ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ชัดเจน ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างานขององค์คณะบุคคล 
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ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 

มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก 
ในการท างานขององค์คณะบุคคล มีการจัดใหม้ีเวที 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน  
มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการท างานขององค์คณะบุคคล
อย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ขององค์คณะบุคคล 

 โครงสรา้งการบริหารกลุ่มเครอืข่ายฯ/องค์คณะบุคคล 
 ประกาศจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายฯ หรือองค์คณะบุคคล 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุม่เครือข่ายฯ หรือองค์คณะบุคคล  
 ท าเนียบเครือข่ายฯ ทุกประเภท 
 เว็บไซต์กลุ่มหรือเครือข่ายฯ ทุกประเภท ทุกเครือข่าย หรือองค์คณะบุคคล เช่น หน้าตา่งหรือส่วนหนึ่งในหน้าเว็บไซต ์
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยสามารถบันทึกภาพหน้าจอเวบ็ไซต์แนบเป็นหลักฐาน เป็นต้น 
 หนงัสือเชิญประชุมของกลุม่เครือข่ายฯ/องค์คณะบคุคล 
 บันทึกรายงานการประชุมของกลุ่มเครือข่ายฯ/องค์คณะบุคคล 
 รายงานผลการด าเนินงานของเครือข่ายฯ/องค์คณะบุคคล 
 รายงานผลการส่งเสริม ประสานเชือ่มโยงการท างานของ 
กลุ่มเครือข่ายฯ/องค์คณะบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
 ภาพกิจกรรม 
 Infographic สรุปกระบวนการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 
1. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ไฟล์ word) 
2. เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น าส่งในระบบต้องมีขนาดไฟล์ ไม่เกนิ 20 MB 

 
 
 

 
  

ผู้รายงานข้อมลู…………………………………… 
ต าแหน่ง.....................................................  
เบอร์โทร.................................................... 
e-mail……………………............................... 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษามีความชัดเจนเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพฒันา 
ระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
5. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  
6. น าผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคณุภาพการศึกษาและจดัท าเอกสารเผยแพร่ 

 
4 

1. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ท้ังระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
5. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
6. น าผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคณุภาพการศึกษาและจดัท าเอกสารเผยแพร่ 

 
3 

1. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
5. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

 
2 

1. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ท้ังระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 

 
1 

1. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ท้ังระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 



97 
 

ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 

1. มีการจัดท าฐานข้อมลูเกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 รายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษานโยบายด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 
 การจัดท าฐานข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

2. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

 การจัดท าแผนเกี่ยวกับระบบประกันคณุภาพทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 โครงการ/กจิกรรมส่งเสรมิการประกันคณุภาพการศึกษา 
 ภาพการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

4. มีการติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และน าผลการด าเนินงานไปพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

 รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

5. มีการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา น าผลไปวางแผนพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาและจัดท าเอกสารเผยแพร่ 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 
 Infographic สรุปกระบวนการพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

หมายเหตุ 
1. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ไฟล์ word) 
2. เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น าส่งในระบบต้องมีขนาดไฟล์ ไม่เกนิ 20 MB 
3. เฉพาะโรงเรียนทีม่ีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

  

ผู้รายงานข้อมลู…………………………………… 
ต าแหน่ง.....................................................  
เบอร์โทร.................................................... 
e-mail……………………............................... 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จดัท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกจิ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจดัการศึกษา พัฒนาคณุภาพ
การศึกษา และมีการน าแผนปฏิบตัิการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4 

มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จดัท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกจิ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจดัการศึกษา พัฒนาคณุภาพ
การศึกษา และมีการน าแผนปฏิบตัิการไปใช้ตามวัตถุประสงค ์

 
3 

มีการวางแผนการใช้งบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และมีการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค ์

 
2 

มีการวางแผนการใช้งบประมาณและจัดท าแผนปฏบิัติการ มีความชดัเจน และสามารถน าไปสู่การปฏบิัติได ้

 
1 

มีการวางแผนการใช้งบประมาณและจัดท าแผนปฏบิัติการไมส่อดคลอ้งกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการและขาดความชัดเจน 

 

ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 

มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย 
ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการน าแผนปฏิบัติการ 
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/ประกาศ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2566 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 
 คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการ/กิจกรรมที่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
 Infographic สรุปกระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 

หมายเหตุ 
1. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ไฟล์ word) 
2. เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น าส่งในระบบต้องมีขนาดไฟล์ ไม่เกนิ 20 MB 

 
 
  

ผู้รายงานข้อมลู…………………………………… 
ต าแหน่ง.....................................................  
เบอร์โทร.................................................... 
e-mail……………………............................... 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้า 
2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
3. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
4. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
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ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน าส่งในระบบ 

1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มคีวามรู้ 
ความสามารถ ความก้าวหน้า และมีการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเปา้หมาย
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
 แผนพัฒนารายบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง)  
 เอกสารข้อมลูทะเบียนรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลประเภทต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 - 2566 

2. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและตอ่เนื่อง  
 

 โครงการ/กจิกรรม/หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 

3. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและตอ่เนื่อง และมีการสรุปและรายงานผล 
การด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าผลไปใช้ 
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 ส าเนาประกาศรางวัล/โลร่างวัลที่ไดร้ับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 (ปีงบประมาณละ 5 ตัวอย่าง) 
 รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 Infographic สรุปกระบวนการพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกยีรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความตอ้งการจ าเป็นและส่งเสรมิความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หมายเหตุ 
1. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ไฟล์ word) 
2. เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น าส่งในระบบต้องมีขนาดไฟล์ ไม่เกนิ 20 MB 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ตัวช้ีวดัที่ X2 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ)) 
 

  

ผู้รายงานข้อมลู…………………………………… 
ต าแหน่ง.....................................................  
เบอร์โทร.................................................... 
e-mail……………………............................... 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
5 

1. มีการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบรหิารงานบุคคล  
ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวชิาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป  
และการน านโยบายสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. มีการสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการบริหารทั่วไปและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเปา้หมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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และการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ
4. มีการสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล  
ด้านการบริหารทั่วไปและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเปา้หมายของการจัดการศึกษา 
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2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวชิาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป  
และการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ
4. มีการสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล  
ด้านการบริหารทั่วไปและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเปา้หมายของการจัดการศึกษา 

 
2 

1. มีการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการบริหารทั่วไปและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป  
และการน านโยบายสู่การปฏิบตัิไมชั่ดเจน 
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ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
4. มีการสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาไม่ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไปและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 
1 

1. มีการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบรหิารงานบุคคล  
ด้านการบริหารทั่วไปและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทั่วไป  
และการน านโยบายสู่การปฏิบตัิไมชั่ดเจน 
4. มีการสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาไม่ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไปและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 

ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นการพิจารณา เอกสาร หลักฐานที่ต้องน าส่งในระบบ 

1. มีการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การจัดการศึกษาครบภารกจิหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ในการจัดท าแผนแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศ 
การจัดการศึกษาครบภารกจิหลัก 4 ด้าน 
 แผนการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566  

2. มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย 

 แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการจดัการศึกษา 
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืน     
 บันทึกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน 

3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการจัดการศึกษา 
ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวชิาการ ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัต ิ

 เครื่องมือการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดระบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก  
4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
 รายงานผลการด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 Infographic สรุปการจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกจิหลัก 4 ด้าน  
และการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

หมายเหตุ 

1. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ไฟล์ word) 
2. เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น าส่งในระบบต้องมีขนาดไฟล์ ไม่เกนิ 20 MB 
3. คณะกรรมการในรูปแบบอื่น หมายถึง คณะบคุคลอื่นที่ร่วมปฏบิัติหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนเิทศ 
การจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ดา้นงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบรหิารงานท่ัวไป และน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ผู้รายงานข้อมูล…………………………………… 
ต าแหน่ง.....................................................  
เบอร์โทร.................................................... 
e-mail……………………............................... 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



104 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 5 ชิ้นงานขึ้นไป 

รายละเอียดของผลงานหรือชิ้นงานที่เสนอตามแบบที่ก าหนด 
(ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) 

- รายละเอียดการกรอกข้อมูลดังเอกสารแนบ - 

 รายละเอียดของผลงานหรือช้ินงาน 
ที่เสนอตามแบบท่ีก าหนด  
(ผลงานท่ีเป็นแบบอย่างได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566) 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
โปรดระบุ  
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู…………………………………….. 
ต าแหน่ง......................................................  
เบอร์โทร...................................................... 
e-mail……………………................................. 

 
4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 4 ชิ้นงาน 

 
3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 3 ชิ้นงาน 

 
2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 2 ชิ้นงาน 

 
1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและเป็นแบบอย่างได้ น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน 
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ตัวอย่างเอกสารแนบ “ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566” 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐาน 

ที่ต้องน าส่งในระบบ 
 
5 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 100 และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 100 

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในสังกัดทั้งหมด จ านวน........แห่ง 
         1.1.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรม จ านวน........แห่ง 
         1.1.2 สถานศึกษาทีไ่ม่ได้เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรม จ านวน........แห่ง 
    1.2 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแล โดยหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
    1.3 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยสง่รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลาท่ีก าหนด จ านวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
ตารางที่ 3.2.1 แสดงผลการประเมินตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกราย
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

จ านวน
สถานศึกษา 

ท่ีจัดการเรียน 
การสอนระดับ

การศึกษา
ปฐมวัยท้ังหมด 

(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยท่ีมีผล 
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในจ าแนก

ตามระดับคุณภาพ (แห่ง) 

สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา  
รายมาตรฐาน 
ระดับดีข้ึนไป ก าลัง

พัฒนา 
ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

 

       

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

     
  

มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

     
  

หมายเหตุ :  
1. สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. กรอกข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมพื้นท่ีนวัตกรรม 
 

 รายงานสรปุผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และ 2566 
  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ............................................. 
2. ............................................. 

 ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู…………………… 
ต าแหน่ง.................................. 
เบอร์โทร................................. 
e-mail……………………............. 

 
4 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
3 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป   

2. วิธีการด าเนินงาน 
    2.1 การจัดท าข้อมูลและการจดัท าแผน เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา    
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
    2.2 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

 
2 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป   

 
1 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลา 
ที่ก าหนด น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งระดับดีขึ้นไป 
น้อยกว่าร้อยละ 70 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(2) ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐาน 

ที่ต้องน าส่งในระบบ 
 
5 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
ภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

1. ผลการด าเนินงาน 
    1.1 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมด จ านวน......แห่ง 
         1.1.1 สถานศกึษาที่เข้าร่วมพื้นท่ีนวัตกรรม จ านวน......แห่ง 
         1.1.2 สถานศึกษาทีไ่ม่ได้เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรม จ านวน......แห่ง 
    1.2 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล โดยหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
    1.3 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลาท่ีก าหนด จ านวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
ตารางที่ 3.2.2 แสดงผลการประเมินตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกราย
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับขั้นพื้นฐาน 

จ านวน
สถานศึกษา 

ท่ีจัดการเรียน
การสอนระดับ

การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีผล
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในจ าแนก

ตามระดับคุณภาพ (แห่ง) 

สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
รายมาตรฐาน 
ระดับดีข้ึนไป ก าลัง

พัฒนา 
ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 

       

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

     
  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     
  

หมายเหตุ :  
1. สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที ่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. กรอกข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมพื้นท่ีนวัตกรรม 

 รายงานสรปุผล 
การประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และ 2566 
  หลักฐานอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ............................................... 
2. ............................................... 

                  ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู…………………….. 
ต าแหน่ง.................................... 
เบอร์โทร.................................... 
e-mail……………………............... 
 

 
4 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
3 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
ภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. วิธีการด าเนินงาน 
    2.1 การจัดท าข้อมูลและการจดัท าแผน เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา    
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
    2.2 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 
2 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลคณุภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
ภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป   

 
1 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด น้อยกว่าร้อยละ 100 หรือ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
ภายในเวลาที่ก าหนด น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง 
ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 70 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ตัวช้ีวัดที่ 6a ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมคีุณภาพ) 

 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) (ติดตามแต่ไม่ประเมินผล) 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเรจ็ของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคณุภาพผู้เรยีนอื่นๆ ไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา) 

 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมคีุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) (ติดตามแต่ไม่ประเมินผล) 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเรจ็ของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคณุภาพผู้เรยีนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา) 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมคีุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกับการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับขึ้นไป) 

 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมคีุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ติดตามแต่ไม่ประเมินผล) 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21) 

 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมคีุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ติดตามแต่ไม่ประเมินผล) 

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21) 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ  
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 100 

1. ผลการด าเนินงาน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
Monitoring and Evaluation System : e-MES) หัวข้อ “การติดตามประชากรวัยเรียน 
เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1” (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2566) เพื่อที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะน ามาใช้ในการตดิตามและประเมินผล  
2. วิธีการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ดังนี ้
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3. ปัญหา อุปสรรค 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. .................................................. 
2. .................................................. 

 ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู……………………….. 
ต าแหน่ง....................................... 
เบอร์โทร....................................... 
e-mail…………………….................. 
 

 
4 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ  
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ  
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ  
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ  
ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
น้อยกว่าร้อยละ 97 

 
  



112 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

1. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรือ  
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรยีนในสังกัด 
เขตพื้นท่ีการศึกษาลดลง และอัตราการออกกลางคันต่ ากว่า
อัตราการออกกลางคันของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อเนื่อง 2 ปี 

1. ผลการด าเนินงาน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะใช้ข้อมูลอัตราการออกกลางคัน 
ของผู้เรียน จากระบบ Data Management Center (DMC) ของส านักนโยบาย 
และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สนผ.) ในการติดตามและประเมินผล           
หมายเหตุ : 
1. อัตราการออกกลางคันของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 0.0001 (ข้อมูลจากส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สนผ.))    
2. อัตราการออกกลางคันของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565 เท่ากับ......... (ข้อมูลจากส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สนผ.))    
2. วิธีการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
3. ปัญหา อุปสรรค 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. .................................................. 
2. .................................................. 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู……………………….. 
ต าแหน่ง....................................... 
เบอร์โทร....................................... 
e-mail…………………….................. 
 

 
4 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาลดลง และมีอัตราการออกกลางคัน 
ในปีปัจจุบันต่ ากว่าหรือเท่ากับอัตราการออกกลางคัน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
3 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาไม่ลดลง แตม่ีอัตราการออกกลางคัน 
ในปีปัจจุบันต่ ากว่าหรือเท่ากับอัตราการออกกลางคัน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
2 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาลดลง แตม่ีอัตราการออกกลางคัน 
ในปีปัจจุบันสูงกว่า อัตราการออกกลางคัน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาไม่ลดลง และมีอัตราการออกกลางคัน 
ในปีปัจจุบันสูงกว่า อัตราการออกกลางคัน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3.1 ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐาน 

ที่ต้องน าส่งในระบบ 
 
5 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่จบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2565 ได้ศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2566  
ร้อยละ 100 

1. ผลการด าเนินงาน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะใช้ข้อมูลผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากระบบ Data Management Center (DMC) 
ของส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สนผ.) ในการติดตาม 
และประเมินผล 
    วิธีการค านวณ 
 
 
 
2. วิธีการด าเนินงาน
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. ..................................................... 
2. ..................................................... 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู……………………….. 
ต าแหน่ง....................................... 
เบอร์โทร....................................... 
e-mail…………………….................. 
 

 
4 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2565 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ในปีการศึกษา 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2565 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ในปีการศึกษา 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2565 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ในปีการศึกษา 2566 ต้ังแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2565 ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2566  
น้อยกว่าร้อยละ 97 

 
  

ร้อยละของนักเรียนทีจ่บ    = 
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 

จ านวนนกัเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2566 x 100 
       จ านวนนักเรียนทีจ่บชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที ่6  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   3.2 ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัยธมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า (เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา)  

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
(ตัวช้ีวดัที่ 6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ และ/หรือ การมีงานท า) 

 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที ่6  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   3.3 ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา)  

- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ตัวช้ีวัดที่ 6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ และ/หรือ การมีงานท า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



115 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

4.1 เด็กพิการเรียนรวม 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐาน 

ที่ต้องน าส่งในระบบ 
 
5 

จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ ์
การประเมินตามแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 3.4.4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสรมิ  
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (Individualized Education Program : IEP) 

ประเภทความพิการ 

เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รบัการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ไดร้ับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความพกิาร และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

จ านวนทั้งหมด 
(คน) 

จัดท าแผน IEP 
(คน) 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. บกพร่องทางการมองเห็น     
2. บกพร่องทางการได้ยิน     
3. บกพร่องทางสติปัญญา     
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

    

5. บกพร่องทางการเรียนรู้     
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา     
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ 

    

8. บุคคลออทิสติก     
9. บุคคลพิการซ้อน     

รวม     
หมายเหตุ :  
ข้อมูลปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 

 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นเด็กพิการเรยีนรวม 
ปีการศึกษา 2565 
 ตัวอย่างวิธีการจัดการ 
เรียนรู/้สื่อการเรียนรู/้วิธีการ 
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรยีนกลุม่เด็ก 
พิการตามประเภทความพิการ 
ทีส่ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีการรายงาน 
อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ................................................ 
2. ................................................ 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู……………………… 
ต าแหน่ง..................................... 
เบอร์โทร..................................... 
e-mail……………………................ 
 
 
 
 
 

 
4 

จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ ์
การประเมินตามแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ ์
การประเมินตามแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ ์
การประเมินตามแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP)  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

2. วิธีการด าเนินงาน 
    2.1 กระบวนการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
    2.2  แนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ (จ าแนกตามประเภทความพิการทั้ง 9 ประเภท)  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
3. ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

4.2 เด็กด้อยโอกาส 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐาน 

ที่ต้องน าส่งในระบบ 
 

    5 
จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1. ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 3.4.4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 

ประเภท จ านวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก    
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี    
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กก าพร้า    
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
5. เด็กเร่ร่อน    
6. เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่
สังคมรังเกียจ 

   

7. เด็กในชนกลุ่มน้อย    
8. เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ    
9. เด็กยากจนทั้งหมด    
10. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด    

รวม    
หมายเหตุ : 
1. จ านวนเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภทนับซ้ าได้ 
2. ข้อมูลปีการศึกษา 2565 
3. ข้อมูลจ านวนเด็กด้อยโอกาสทั้งหมดในแต่ละประเภทกรอกข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลในระบบ DMC  
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือในแต่ละประเภท ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูล 
ตามแบบติดตามที่ก าหนด 
4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ หมายถึง  
เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ท่ีได้รบัการส่งเสริม สนับสนุน ไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา มีการจัดสรรทุนต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลชว่ยเหลือ

 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้อง 
กับประเด็นเด็กด้อยโอกาส  
ปีการศึกษา 2565 
 ตัวอย่างวิธีการจัด 
การเรยีนรู้/สื่อการเรียนรู้/ 
วิธีการวัดและประเมินผล 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส  
อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง 

   หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ................................................ 
2. ................................................ 

 ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู……………………… 
ต าแหน่ง..................................... 
เบอร์โทร..................................... 
e-mail……………………................ 
 

 
    4 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
    3 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
    2 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
    1 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ  
น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

นักเรียน มีกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คอื  
(1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรยีน (3) การป้องกันและแก้ไขปญัหา (4) การพัฒนา
และส่งเสรมินักเรยีน และ (5) การส่งต่อ  
2. วิธีการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีระบวนการ การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสรมิเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ (จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 10 ประเภท) ดังนี ้
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
3. ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ   
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกบัการประเมินตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา และตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล) 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา มผีลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

- บูรณาการร่วมกบัมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษา  
รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องน าส่งในระบบ 

 
5 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหีน้าท่ีในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ให้ผู้รับบริการ  
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ของส านักติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน https://eva.obec.go.th/vote ในการติดตาม
และประเมินผล  
หมายเหตุ :  
1. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้บริหาร ครูผูส้อน บุคลากรทาง 
การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือบคุคลอื่นที่มาตดิต่อ ประสานงาน และใช้บริการ 
2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 100 คน (1 คน สามารถ
ตอบไดม้ากกว่า 1 ด้าน) 
3. ใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานวิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2. วิธีการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีระบวนการ วิธีการด าเนินงานในการให้บริการ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี ้
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
โปรดระบ ุ
1. ..................................................... 
2. ..................................................... 

ฯลฯ 
ผู้รายงานข้อมลู………………………….. 
ต าแหน่ง........................................... 
เบอร์โทร.......................................... 
e-mail……………………..................... 
 

 
4 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป นอ้ยกว่าร้อยละ 60  
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ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
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รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(Quick Policy : QP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบรหิารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นางสาวธนัญญา  แสงทอง 099-398-9245  
ตัวชี้วัดที ่2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน” นางสาวกัญญา  อินสอน 087-712-5322  
ตัวชี้วัดที ่3 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏบิัติ นายไชยา  อินทะเสน 081-894-8749  
ตัวชี้วัดที ่4 ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคณุภาพผู้เรยีนอื่น ๆ  
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นายกันตวิชญ์  สุธรรมเม็ง 085-033-1513  

ตัวชี้วัดที ่5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ด้วยการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร 089-807-1482 
 

ตัวชี้วัดที ่6a ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมคีุณภาพ นางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ ์ 097-946-9528  
ตัวชี้วัดที ่6b ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อ และ/หรือ การมีงานท า นายวิชัย  รัศมีดารา   
ตัวชี้วัดที ่7 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรยีนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม 

นางสาวชนิติ์กานต์  ปรางคส์ุวรรณ 
091-884-5623 
082-895-6523 

 

ตัวชี้วัดที ่8 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางสาววริสากรณ์  ทองสอาด 087-989-0992  
ตัวชี้วัดที ่9 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม นางสาวนิตยา  มั่นคง 094-851-1545  
ตัวชี้วัดที ่10 ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนคณุภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 

นางสาวอริศรา  ตระกลูวารสีุข 
นางสาวฉัตรชนก  จันทร์แยม้ 

081-902-5875 
086-691-5553 

 

ตัวชี้วัดที ่X1 ระดับความส าเรจ็ของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน คร ูผู้บริหาร ชุมชม ท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษา  
และการสนับสนุนการศึกษา 

นายสุรยิะ  แสงทอง 088-221-2911 
 

ตัวชี้วัดที ่X2 ระดับความส าเรจ็ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการ 4 ด้าน  
(บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) 

นางสาวนาราทิพย์  ทองโสภา 
นางสาวสิรีธร  ไหวพริบ 

083-557-6626 
089-470-6338 

 

ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(Action Plan : AP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจากภัย 
ทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มคีวามรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รปูแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 

นางสาวธนัญญา  แสงทอง 099-398-9245 บูรณาการ
ร่วมกับ QP 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนไดร้ับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย นางสาวกริษฐา  เจรญิเลิศ 
นางสาวปุญญาพัฒน์  เปลี่ยนศรีเพ็ชร 

081-909-1527 
088-166-5511 

ตชว. 2, 3, 4,  
ใช้ข้อมูลร่วมกัน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัย

คุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามแนวทาง 
ในการจัดการภัยพิบัติ และภยัคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตวัต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม  
และสติปัญญา 

นางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ ์ 097-946-9528 บูรณาการ
ร่วมกับ QP 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดขีึ้นไป นางสาวอุบลพรรณ  มีจติต ์ 089-814-7925  
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 

นางสาวชนิติ์กานต์  ปรางคส์ุวรรณ 
นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม 

082-895-6523 
091-884-5623 

 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA) 

นางสาวธีรวรรณ  บุญบ ารุง 062-968-8664  

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนตามพหุปัญญา นางสาวอุทุมพร  กอบแก้ว 
 

084-221-2873 
 

ตชว.13 และ14
ใช้ข้อมูลร่วมกัน ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

นายกันตวิชญ์  สุธรรมเม็ง 085-033-1513 บูรณาการ
ร่วมกับ QP 

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

นางสาวกรุณา  แก้วด้วง 096-935-9892  

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการที่เป็นดจิิทัล นางสาวชรัญญา  แสนชัย 089-211-7700 บูรณาการ
ร่วมกับ QP 

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA นางสาวศศิรภ์ัทร  พิพัฒนธนพงศา 092-602-0361  
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
แบบ Real Time 

นางสาวนราทิพย์  ทองโสภา 
นางสาวสิรีธร  ไหวพริบ 

083-557-6626 
089-470-6338 

บูรณาการ
ร่วมกับ QP 

ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

นางสาวมนทกานติ์  แก้วพฤกษ์ 
นายธนภัทร  ค าสุข 

092-905-9539 
085-977-7129 
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ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 
การกระจายอ านาจและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 
การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

นางสาวสุพัฒตรา  วัลย์เครือ 089-316-5036  

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 
การบริหารงานด้านวิชาการ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 
พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ดูแล ตดิตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

นางสาวยุพิน  บุญวิเศษ 090-321-5595  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
การบริหารงานด้านงบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 
การวางแผนการใช้งบประมาณอยา่งเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา 
และความต้องการ 

นางสาวยุพิน  บุญวิเศษ 
นางสาวสุพัฒตรา  วัลย์เครือ 

090-321-5595 
089-316-5036 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
การบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3  
การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 
มืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวนภัทร  อินทรุณ 064-235-6419  

ตัวบ่งชี้ที่ 5 
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศการจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
การจัดระบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจดัการศกึษา ภารกิจหลัก 
4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

นางสาวไพรวรรณ  ตระกลูชัยชนะ
  

099-493-9164  

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จ 
และเป็นแบบอย่างได ้

ประเด็นการพิจารณา 
ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลุ
เป้าหมาย ประสบความส าเร็จ ท้ังนี้เป็นผลงานท่ีเกดิจากการด าเนินงานภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

นางสาวไพรวรรณ  ตระกลูชัยชนะ 099-493-9164  
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ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
สถานศึกษามีคณุภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพื่อการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

แนวทางการพิจารณา  
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รบัการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับ 
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมผีลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

นางสาวรุ่งทิวา  งามตา 086-397-2845 

 

(1) ระดับการศึกษาปฐมวยั 

(2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอรอุมา  หวังมีจงมี 081-739-7648  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิ 
และโอกาสทางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น  
หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน 
ในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นย่อยที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรยีนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
ได้เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) 

นางปาณิสรา  รวดเร็ว 086-983-3458 
 

ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง นางสาวกัญญา  อินสอน 087-712-5322  
ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางปาณิสรา  รวดเร็ว 086-983-3458 

 

(1) ผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
ประเด็นย่อยที ่4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ 

นางสาวกุหลาบ  วิญญา 087-004-8958 

 

(1) เด็กพิการเรียนรวม 
(2) เด็กด้อยโอกาส 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงาน
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ดา้น  
และครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม่/หน่วย 

นายวิชัย  รัศมีดารา 083-959-6800  

 


