แบบติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจง
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 1
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลีย่ นแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตั ิ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซา้ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ตัวชี้วัดที่ 4
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนาความรูไ้ ปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ตัวชี้วัดที่ 6
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 7
จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจาเป็น
ตัวชี้วัดที่ 8
ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
ตัวชี้วัดที่ 9
จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้ รียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 19 สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นทีล่ ักษณะพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบท
พื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3
การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3
การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4
การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย
(2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ตัวบ่งชี้ที่ 3

ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นย่อยที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ประเด็นย่อยที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET )
ประเด็นย่อยที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ประเด็นย่อยที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(1) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(2) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นย่อยที่ 1 จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง
ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
(1) ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(2) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
(3) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน
ประเด็น 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
ภาคผนวก รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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คำชี้แจง
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการที่สาคัญในการบริห ารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามเป้าประสงค์ที่กาหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง ได้ร่วมกันจัดทาแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต จาแนกเป็น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 62 เขต มีรายละเอียด ดังนี้
1. เนื้อหำสำระกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1.1 ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ รวม 22 ตัวชี้วัด
รายละเอียดตาม https://bit.ly/Plan65-1 และสรุปผลได้ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
จานวน 5 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน จานวน 4 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จานวน 8 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จานวน 5 ตัวชี้วัด
1.2 ส่วนที่ 2 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็น
รายละเอียดตาม https://bit.ly/Plan65-2 และสรุปผลได้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
จานวน 3 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จานวน 5 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
จานวน 6 ตัวบ่งชี้
1.3 ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน
10 ประเด็น รายละเอียดตาม https://bit.ly/Plan65-3 และสรุปผลได้ ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน
จานวน 5 ประเด็น
ด้านที่ 2 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
จานวน 3 ประเด็น
ด้านที่ 3 ด้านความร่วมมือ
จานวน 1 ประเด็น
ด้านที่ 4 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จานวน 1 ประเด็น
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนิน การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยจัดทาเครื่องมือที่บูรณาการเนื้อหาสาระการติดตามที่มีความสอดคล้องกัน รวมถึงการใช้ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อลดภาระและความซ้าซ้อน

ข
ในการรายงานข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังตาราง ข หน้า จ ซึ่งสรุปประเด็นสาหรับการติดตาม ประเมินผล จาแนกตามระบบการรายงานข้อมูลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1.1 กำรรำยงำนข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES) จำนวน
24 ตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ตัวชี้วัด
2) มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 จำนวน 15 ประเด็นกำรพิจำรณำ
3) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ประเด็น
2.1.2 กำรรำยงำนข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จำนวน 5 ตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตัวชี้วัด
2) มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 จำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ
2.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนจำกสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จำกส่วนกลำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รายละเอียดดังตาราง ค หน้า ฎ
และสรุปเป็นประเด็นสาหรับการติดตาม ประเมินผล จาแนกตามแหล่งการรายงานข้อมูลของสานัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จากส่วนกลางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.2.1 กำรรำยงำนข้อมูลของสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จำนวน 4 ตัวชี้วัด
2.1.2 กำรรำยงำนข้อมูลของสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. ตำมแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ตัวชี้วัด
2) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ประเด็น
3. กำรรำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อให้สานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประมวลผลการดาเนินงาน จาแนกตามระบบที่ใช้ในการรายงานข้อมูล 2 ระบบ ดังนี้
3.1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) จานวน 24 ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา (รายละเอียดตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
ตามตาราง ข) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลตามแบบที่สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและนาเข้าในระบบ e-MES โดยมีกาหนดระยะเวลาการเปิด - ปิด
ระบบ ดังนี้
รอบที่ 1 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2565 – 15 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 2 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 15 กันยายน 2565
3.2 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จานวน 5 ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา (รายละเอียดตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณาตามตาราง ข) ให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดาเนินงาน ดังนี้

ค
3.2.1 นาเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องกาหนดกิจกรรมในแผนการจัด
กิจกรรมของโครงการ (M4) ตามประเด็นการติดตามหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับประเด็นในการติดตาม (แบบติดตาม ประเมินผลจะระบุไว้ในแต่ละตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา) เช่น ตัวชี้วัดที่ 13
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาควรกาหนดกิจกรรมเป็น แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กิจกรรม
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาหรือผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น
3.2.2 แจ้งชื่อและรหัสโครงการ กิจกรรมที่ใช้ตอบตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำทุกโครงกำร กิจกรรมที่นาเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) มายังสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
รหัสโครงการ คือ ศธ 04260-65-0001 ใช้ตอบตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นต้น
3.2.3 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน (M6) รายไตรมาสในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องรายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
ที่กาหนดเป็นประเด็นในการติดตาม เช่น ตัวชี้วัดที่ 13 รายงานผลการดาเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ ในการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาหรือผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น สาหรับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถรายงานข้อมูลในช่องปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และช่องข้อเสนอแนะในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อสานักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดาเนินการประมวลผลต่อไป
4. เกณฑ์กำรประเมิน
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 ดังนี้
4.1 เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1.1 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด โดยกาหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ดีเยีย่ ม
ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง
4.1.2 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภำพรวม โดยกาหนดให้ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยมีค่าน้าหนักเท่ากัน ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม (ผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่กาหนด)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับดีมาก (ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมาย)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับดี (ผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับพอใช้ (ผลการปฏิบัติงานต่ากว่าเป้าหมาย)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับปรับปรุง (ผลการปฏิบตั ิงานต่ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์กาหนด)

ง
4.2 เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
พ.ศ. 2560 โดยกาหนดระดับคุณภาพในภำพรวม ดังนี้
ตำรำง ก แสดงเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคุณภำพในภำพรวม
มำตรฐำนที่

ตัวบ่งชี้

ค่ำน้ำหนัก

1

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

10
8
6
15
4
6
8
3
3
5
6 (สพป.)
5 (สพม.)
6 (สพป.)
7 (สพม.)
4
24
36
24
84

2

3

4
5
6
รวมมำตรฐำนที่ 1
1-3
รวมมำตรฐำนที่ 2
1-5
รวมมำตรฐำนที่ 3
1-6
รวม 3 มำตรฐำน

ปรับปรุง
10.00 - 18.00
8.00 - 14.40
6.00 - 10.80
15.00 - 27.00
4.00 - 7.20
6.00 - 10.80
8.00 - 14.40
3.00 - 5.40
3.00 - 5.40
5.00 - 9.00
6.00 - 10.80
5.00 - 9.00
6.00 - 10.80
7.00 - 12.60
4.00 - 7.20
24.00 - 43.20
36.00 - 64.80
24.00 - 43.20
84.00 - 151.20

ช่วงคะแนน/แปลระดับคุณภำพ
พอใช้
ดี
ดีมำก
18.01 - 26.00
26.01 - 34.00
34.01 - 42.00
14.41 - 20.80
20.81 - 27.20
27.21 - 33.60
10.81 - 15.60
15.61 - 20.40
20.41 - 25.20
27.01 - 39.00
39.01 - 51.00
51.01 - 63.00
7.21 - 10.40
10.41 - 13.60
13.61 - 16.80
10.81 - 15.60
15.61 - 20.40
20.41 - 25.20
14.41 - 20.80
20.81 - 27.20
27.21 - 33.60
5.41 - 7.80
7.81 - 10.20
10.21 -12.60
5.41 - 7.80
7.81 - 10.20
10.21 -12.60
9.01 - 13.00
13.01 - 17.00
17.01 - 21.00
10.81 - 15.60
15.61 - 20.40
20.41 - 25.20
9.01 - 13.00
13.01 - 17.00
17.01 - 21.00
10.81 - 15.60
15.61 - 20.40
20.41 - 25.20
12.61 - 18.20
18.21 - 23.80
23.81 - 29.40
บูรณาการในมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล
7.21 - 10.40
10.41 - 13.60
13.61 - 16.80
43.21 - 62.40
62.41 - 81.60
81.61 - 100.80
64.81 - 93.60
93.61 - 122.40
122.41 - 151.20
43.21 - 62.40
62.41 - 81.60
81.61 - 100.80
151.21 - 218.40
218.41 - 285.60
285.61 - 352.80

ดีเยี่ยม
42.01 - 50.00
33.61 - 40.00
25.21 - 30.00
63.01 - 75.00
16.81 - 20.00
25.21 - 30.00
33.61 - 40.00
12.61 - 15.00
12.61 - 15.00
21.01 - 25.00
25.21 - 30.00
21.01 - 25.00
25.21 - 30.00
29.41 - 35.00
16.81 - 20.00
100.81 - 120.00
151.21 - 180.00
100.81 - 120.00
352.81 - 420.00

จ
ตำรำง ข แสดงประเด็นการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนจำกสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
กำรติดตำม ประเมินผล
ค่ำ
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด/
ติ
ด
ตำมและประเมิ
น
ผล
ติ
ด
ตำมแต่
ประเด็น
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล
เป้ำหมำย
ในกำรติดตำม
กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล
ระดั
บ
เที
ย
บค่
ำ
เป้
ำ
หมำย
ไม่
ป
ระเมิ
น
ผล
กำรพิจำรณำที่
ตัวชี้วัด คุณภำพ
ประเมินผล
ตัวชี้วัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES)
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
1
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม ร้อยละ 85
√
รอบที่ 2
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 1 ด้ำน
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข้อ 1.6 ความ
การเปลีย่ นแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่
ปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและ
ทุกรูปแบบ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
3

4

5

ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการใน
การจัดการภัยพิบตั ิ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบตั ิซ้า รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal)
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย
ต่าง ๆ สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่
โรงเรียนได้

ร้อยละ 80

√

รอบที่ 2

ร้อยละ 80

√

รอบที่ 2

ร้อยละ 80

√

รอบที่ 2

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. บูรณาการแบบติดตาม ประเมินผลโดยใช้หนึ่งแบบ รายงานผล
การดาเนินงานใน 3 ตัวชีว้ ัด
2. สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 1
ด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข้อ 1.6
ความปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉ
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

กำรติดตำม ประเมินผล
ระยะเวลำ
ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ ในกำรติดตำม
ระดับ
เทียบค่ำเป้ำหมำย ไม่ประเมินผล
ประเมินผล
คุณภำพ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10
ร้ อ ยละของผู้เรีย นปฐมวั ยมีพั ฒ นาการด้าน ร้อยละ 80
√
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

รอบที่ 1

11

ร้อยละของผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 90
ระดับดีขึ้นไป

√

รอบที่ 1

14

ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความ
พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA

ร้อยละ 90

√

รอบที่ 2

ร้อยละ 70

√

รอบที่ 2

15

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล

1. สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 2
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม ข้อ 2.2 การดูแลเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
2. สอดคล้องกับมำตรฐำน สพท.
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นที่ 1 ผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สอดคล้องกับมำตรฐำน สพท.
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 1 ด้ำน
กำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข้อ 1.3 การพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัด
การเรียนการสอน

ช
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

16

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน
การสอนตามพหุปัญญา
17
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
18
ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 10

กำรติดตำม ประเมินผล
ระยะเวลำ
ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ ในกำรติดตำม
ระดับ
เทียบค่ำเป้ำหมำย ไม่ประเมินผล
ประเมินผล
คุณภำพ
ตัวชี้วัด

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล

√

รอบที่ 2

บูรณาการแบบติดตาม ประเมินผลโดยใช้หนึ่งแบบ รายงานผล
การดาเนินงานใน 2 ตัวชีว้ ัด

√

รอบที่ 2

สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 4 ด้ำน
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน

ร้อยละ 10
ร้อยละ 80

ส่วนที่ 2 มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560)
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
1
การบริหารจัดการที่ดี
√
รอบที่ 2
2
การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
√
รอบที่ 2
3
การกระจายอ านาจและการส่ งเสริ ม การมี
√
รอบที่ 2
ส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
1
การบริหารงานด้านวิชาการ
√
รอบที่ 2
2
การบริหารงานด้านงบประมาณ
√
รอบที่ 2
3
การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
√
รอบที่ 2
4
การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
√
รอบที่ 2
5
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
√
รอบที่ 2
นิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ซ
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

กำรติดตำม ประเมินผล
ระยะเวลำ
ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ ในกำรติดตำม
ระดับ
เทียบค่ำเป้ำหมำย ไม่ประเมินผล
ประเมินผล
คุณภำพ
ตัวชี้วัด

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
1
ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย
รอบที่ 2
√
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีบ่ รรลุ
เป้าหมายประสบความสาเร็จตามภารกิจ
ทั้งนี้ เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
2
สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย : สถานศึกษาใน
รอบที่ 2
√
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : สถานศึกษา
รอบที่ 2
√
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
3
ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
3.1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
รอบที่ 1
√
เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล

ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชีว้ ัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ฌ
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

3.4

3.5

4
4.1
4.4

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

กำรติดตำม ประเมินผล
ระยะเวลำ
ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ ในกำรติดตำม
ระดับ
เทียบค่ำเป้ำหมำย ไม่ประเมินผล
ประเมินผล
คุณภำพ
ตัวชี้วัด

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล

ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชีว้ ัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รอบที่ 1
√
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
รอบที่ 1
√
คิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
จานวนประชากรวัยเรียนทีม่ ีอายุถงึ เกณฑ์
รอบที่ 2
√
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
1. สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 2
ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ทำงสังคม ข้อ 2.3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
4.4.1 เด็กพิการเรียนรวม
รอบที่ 1
√
คุณภาพสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา
4.4.2 เด็กด้อยโอกาส
รอบที
่
1
√
2. สอดคล้องกับตัวชี้วดั ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรของ สพฐ.
4.4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
รอบที่ 1
√
ตัวชี้วดั ที่ 7 จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ตามความจาเป็น (บางส่วน)

6

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหาร
√
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

รอบที่ 2

ญ
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

กำรติดตำม ประเมินผล
ระยะเวลำ
ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ ในกำรติดตำม
ระดับ
เทียบค่ำเป้ำหมำย ไม่ประเมินผล
ประเมินผล
คุณภำพ
ตัวชี้วัด

ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตาม
กระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
ส่วนที่ 3 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.4
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและ
รอบที่ 2
√
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน
6
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 70
รอบที่ 2
√
ตอนต้ น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
13
คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 40
√
รอบที่ 1
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล

สอดคล้องกับมำตรฐำน สพท.
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Test : O-NET)

ส่วนที่ 2 มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560)
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3
ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของ
√
รอบที่ 1
ผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)

ฎ
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

4

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

กำรติดตำม ประเมินผล
ระยะเวลำ
ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ ในกำรติดตำม
ระดับ
เทียบค่ำเป้ำหมำย ไม่ประเมินผล
ประเมินผล
คุณภำพ
ตัวชี้วัด

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล

ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
4.2 อัตราการออกกลางคันลดลง
√
รอบที่ 1
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 2 ด้ำน
กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำง
สังคม ข้อ 2.1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษา
และติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา

4.3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน
ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6

-

√

รอบที่ 2

ตำรำง ค แสดงประเด็นการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนจำกสำนัก/หน่วย/
กลุ่ม/ศูนย์ จำกส่วนกลำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. รำยงำนข้อมูลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจาก สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ร้อยละ 80
(สพก.จชต.)
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจาก สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
8
ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
ร้อยละ 20
นักเรียนยากจน
9
จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
สวก. 3,246 คน เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจาก
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์
สบว. 28,440 คน 1. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
ศบศ. 8,750 คน 2. สานักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)
3. ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.)

ฏ
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
21
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละ 80
สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. รำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน
7
จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
3,315,554 คน เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจาก
1. สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
2. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
เหมาะสม ตามความจาเป็น
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
12
ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการ
ร้อยละ 80
เรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้ รียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
19
สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
สัดส่วน 3 : 2 เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจาก
20
ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่
ร้อยละ 80
1. สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
ลักษณะพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
2. สานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.)
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
22

3. สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจากสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สตผ.)

ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ร้อยละ 10
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ 3 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจากสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สตผ.)
1.1
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์การเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning)

ฐ
ตัวชี้วัด/
ประเด็น
กำรพิจำรณำที่

1.2

ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มี
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่
ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถี
ชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
-

แหล่งข้อมูล
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจาก
1. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
2. สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)

1

ส่วนที่ 1
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ

3
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคมุ้ กันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. จำนวนผู้เรียนทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่ง
5
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลีย่ นแปลง และภัย
1.1 เชิงปริมาณ
ในระบบ
คุกคำมแบบใหม่ รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
1.1.1 ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน........คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565)
 รำยงำนสรุปผล
2. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของสถานศึกษา
1.1.2 ผู้เรียนในสังกัด ที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม กำรดำเนินงำนของ สพท.
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกำรเปลีย่ นแปลง พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ (9 รูปแบบ) จำนวน........คน ทีส่ ่งเสริม สนับสนุน
และภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่เป็นแบบอย่างได้
คิดเป็นร้อยละ........
ให้สถำนศึกษำสร้ำง
อย่างน้อย 3 แห่ง
1.1.3 ผู้เรียนในสังกัดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา จำนวน........คน ได้รับกำร ภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน
 จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง ดูแลช่วยเหลือ จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ (เพื่อใช้ตอบประเด็นตำมนโยบำยและจุดเน้น ที่เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำง
4
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมแบบใหม่ ของ สพฐ.)
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง กำรเปลีย่ นแปลงและ
รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ภัยคุกคำมแบบใหม่
 จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ทุกรูปแบบ และ สพท.
จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียน
3
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมแบบใหม่
สรุปผลกำรดำเนินงำน
รูปแบบภัยคุกคาม
ในสังกัดทั้งหมด
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 85 ขึ้นไป
(คน)
(คน)
ของสถำนศึกษำในกำรสร้ำง
 จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง
1. ภัยยำเสพติด
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนพร้อม
2
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมแบบใหม่
2. ภัยควำมรุนแรง เช่น Bully
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง
รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. ภัยพิบัติต่ำง ๆ
และภัยคุกคำมแบบใหม่
 จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง 4. อุบัติเหตุ
ทุกรูปแบบที่เป็นแบบอย่ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมแบบใหม่
1
จัดทาเป็นไฟล์ excel แนบ
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
ได้อย่ำงน้อย 3 แห่ง
รวมทุกรูปแบบ น้อยกว่าร้อยละ 80
เช่น COVID-19 เป็นต้น
 ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวน
6. ฝุ่น PM 2.5
และร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำ
7. กำรค้ำมนุษย์
ร่ วม กิ จ กร ร ม ที่ ส่ งเ ส ริ ม
8. กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
ส นั บ ส นุ น ใ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง
9. อำชญำกรรมไซเบอร์
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำร
รวมเฉลี่ยร้อยละ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
แบบใหม่ทุกรูปแบบ

4
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ :
1. สพท. ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู/้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงภูมิคมุ้ กัน
ภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบเพือ่ สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
2. ภัยคุกคำม จำนวน 9 รูปแบบ มีควำมหมำย ดังนี้
2.1 ภั ย ยำเสพติ ด หมำยถึ ง ภั ย จำกยำหรื อ สำรเคมี ห รือ วั ต ถุ ชนิ ด ใด ที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จำก
ธรรมชำติหรือจำกกำรสังเครำะห์ ที่เมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยวิธีกำรกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็น
ช่วงระยะเวลำนำน หรือกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดทุกประเภท ทำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและ
ต้องเพิ่มขนำดกำรเสพมำกขึ้น และมีผลต่อร่ำงกำยและจิตใจ เช่น สำรระเหย ยำอี กระท่อม
โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตำมิน รวมถึงเหล้ำ บุหรี่ เป็นต้น
2.2 ภัยควำมรุนแรง หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกกำรใช้กำลังหรือพลังทำงกำย กำรทำร้ำยจิตใจ
กำรใช้ถ้อยคำหยำบคำย เหยียดหยำม ด่ำทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนำต่อตนเองและผู้อื่น
หรือกำรแกล้งรังแกกัน ในชั้นเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่ำเหตุ ครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน
กำรคุกคำมให้หวำดกลัว กำรทำลำยหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่ำวโทษผู้อื่นทำให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึน้
รวมถึงกำรรังแกผ่ำนโลกไซเบอร์ (cyber bullying) โดยใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์
อีเมล กำรส่งข้อควำม SMS เพื่อสร้ำงควำมเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น เป็นต้น
2.3 ภั ย พิ บั ติ ต่ ำ ง ๆ หมำยถึ ง ภั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
โดยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย
2.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรำยที่เกิดจำกสภำวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน
มีสำเหตุ มำจำกกำรเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
2.3.2 วำตภัย คือ ภัยที่เ กิดขึ้นจำกพำยุลมแรง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อ ำคำร
บ้ำนเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้ำง
2.3.3 ภัยหนำว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศที่หนำวจัด อุณหภูมิต่ำกว่ำ 8 องศำ
เซลเซียส และอุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
2.3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลำนำนจน
ก่อให้เกิดควำม แห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ...........................................
2. ...........................................
ฯลฯ
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2.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำที่ขำดกำรควบคุมดูแล ทำให้เกิดกำรติดต่อ
ลุกลำมไปตำมบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
2.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมำยถึง ภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำร ทำงธรณีวิทยำ เช่น
แผ่นดินไหว หลุมยุบ ดินถล่ม สึนำมิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำง
ธรณี วิ ท ยำที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยฉั บ พลั น และรุ น แรง ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ บ้ ำ นเรื อ น
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
2.4 อุบัติเหตุ หมำยถึง ภัยจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอก
เหตุล่วงหน้ำ แต่มีสำเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงจำกบ้ำน
มำโรงเรียน อุบัติเหตุจำกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรเล่นน้ำ เป็นต้น
2.5 โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้นในอนำคต เช่น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น
โรคอุ บั ติ ซ้ ำ หมำยถึ ง โรคติ ด เชื้ อ ที่ เ คยแพร่ ร ะบำดในอดี ต กลั บ มำระบำดขึ้ น อี ก เช่ น
โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้ำ ปำก เป็นต้น
2.6 ฝุ่น PM 2.5 หมำยถึง ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สำมำรถแพร่กระจำยเข้ำ
สู่ทำงเดินหำยใจ กระแสเลือด และเข้ำสู่อวัยวะอื่น ๆ ในร่ำงกำย โดยตัวฝุ่นเป็นพำหะนำสำรอื่น
เข้ำมำด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท และสำรก่อมะเร็งอื่น ๆ หำกได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลำนำน
หรือสะสมในร่ำงกำยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ เช่น โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง โรคปอด
เรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น
2.7 กำรค้ำมนุษย์ หมำยถึง กำรจัดหำ กำรขนส่ง กำรส่งต่อ กำรจัดให้อยู่อำศัยหรือกำรรับไว้
ซึ่งบุคคลด้วยควำมมิชอบตำมกฎหมำย ด้วยวิธีกำรขู่เข็ญ กำรใช้กำลัง กำรบีบบังคับ กำรลักพำตัว
กำรฉ้อโกง กำรหลอกลวง กำรใช้อำนำจโดยมิชอบ มีกำรให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้
ได้มำซึ่งควำมยินยอมของบุคคล รวมถึง กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของบุคคลอื่น
กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอื่น กำรบังคับใช้ แรงงำนหรือบริกำร กำรกระทำอื่นเสมือน
กำรเอำคนลงเป็นทำส กำรทำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือกำรตัดอวัยวะออกจำกร่ำงกำย
2.8 กำรคุ ก คำมในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น หมำยถึ ง กำรแสดงอ ำนำจด้ ว ยกิ ริ ย ำหรื อ วำจำ
เป็ น พฤติ ก รรมที่ ก ระท ำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งระยะเวลำหนึ่ ง โดยกำรเฝ้ ำ ติ ด ตำม ก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมเดือดร้อนรำคำญและข่มขู่ ทำให้เหยื่อเกิดควำมตกใจ หวำดกลัว เช่น กำรข่มขู่เหยื่อว่ำจะทำ
อันตรำยให้ถึงแก่ชีวิต ร่ำงกำยหรือทรัพย์สิน เป็นต้น

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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2.9 อำชญำกรรมไซเบอร์ หมำยถึ ง ควำมผิ ด ที่ ก ระท ำขึ้ น ต่ อ ปั จ เจกบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ของ
ปัจเจกบุคคลด้วยเหตุ จูงใจทำงอำญำ มีเจตนำทำให้เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำร้ำยร่ำงกำย
หรือจิตใจของเหยื่อทั้งทำงตรง ทำงอ้อม โดยใช้เครือข่ำยโทรคมนำคมสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (ห้องแช็ต อีเมล กระดำนประกำศ และกลุ่มข่ำว) โทรศัพท์เคลื่อนที่
(SMS/MMS) เป็นต้น
3. กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ หมำยถึง กรณีที่นักเรียนถูกให้ออก หรือถูกย้ำย
สถำนศึกษำโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับกำรยินยอมจำกนักเรียน มีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรศึกษำที่ไม่เหมำะสม นักเรียนถูกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสม นักเรียน
ขำดโอกำสในกำรเข้ำศึกษำ เป็นต้น
1.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................………...............................
…………………………....................................................................................……………………….............
2. วิธกี ารดาเนินงาน
2.1 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงภูมคิ ุ้มกันให้ผเู้ รียนพร้อมรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบ ดังนี้
1) ภัยยำเสพติด
.........................................................................................................................................................
2) ภัยควำมรุนแรง
.........................................................................................................................................................
3) ภัยพิบัติต่ำง ๆ
.........................................................................................................................................................
4) อุบัติเหตุ
.........................................................................................................................................................
5) โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้ เช่น COVID-19 เป็นต้น
.........................................................................................................................................................
6) ฝุ่น PM 2.5
.........................................................................................................................................................
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7) กำรค้ำมนุษย์
.........................................................................................................................................................
8) กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
.........................................................................................................................................................
9) อำชญำกรรมไซเบอร์
.........................................................................................................................................................
10) อื่น ๆ (ระบุ)
.........................................................................................................................................................
2.2 สพท. มีแนวทำง วิธีกำรช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำอย่ำงไร
(เพื่อใช้ตอบประเด็นตำมนโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ.)
…………………………....................................................................................………...............................
…………………………....................................................................................……………………….............
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………....................................................................................………...............................
…………………………....................................................................................……………………….............
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………....................................................................................………...............................
…………………………....................................................................................……………………….............

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกสำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สพก.จชต.)
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กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่ง
1.1 เชิงปริมาณ
ในระบบ
1.1 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน........คน
 รำยงำนสรุปผล
1.2 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ และภัยคุกคำม
กำรดำเนินงำนของ สพท.
ทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัว ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบตั ิซ้ำ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ทีส่ ่งเสริม สนับสนุนให้ครู
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ติดตามและประเมินผล
1.3 สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน........แห่ง
ดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำร
โดยเทียบกับค่าเป้าหมาย
1.4 สถำนศึกษำในสังกัด ที่มีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถ
จัดกำรภัยพิบัติ และภัยคุกคำม
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จำนวน........แห่ง
ทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัว
คิดเป็นร้อยละ........
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
1.5 บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สพท. ทั้งหมด จำนวน........คน
เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
1.6 บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สพท. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรือ่ งกำรจัดระบบควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
(New Normal)
สำมำรถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้ จำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
 รำยงำนสรุปผล
1.2 เชิงคุณภาพ
กำรดำเนินงำนของ สพท.
…………………………....................................................................................………..................................................... ทีส่ ่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ
…………………………....................................................................................………..................................................... ในสังกัดที่มีแผน/มำตรกำร
2. วิธกี ารดาเนินงาน
ในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ภัยคุกคำม
2.1 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ
ทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัว
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
(New Normal) ดังนี้
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..  รำยงำนสรุปผล
..................................................................................………..................................................................................... กำรดำเนินงำนของ สพท.
ทีส่ ่งเสริม สนับสนุนบุคลำกร
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ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.1.1 ปัญหำ อุปสรรค
…………………………................................................................................................................……….........................
………………………….................................................................................................................………………………......
2.1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………................................................................................................................……….........................
………………………….................................................................................................................………………………......
2.2 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำที่มีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดังนี้
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................……….....................................................................................
2.2.1 ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................……….....................................................................................
2.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................……….....................................................................................
2.3 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบควำมปลอดภัย
ต่ำง ๆ สำมำรถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้ ดังนี้
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................……….....................................................................................
2.3.1 ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................……….....................................................................................
2.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................……….....................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ทำงกำรศึกษำใน สพท. ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง
กำรจัดระบบควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
สำมำรถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่
โรงเรียนได้
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำ
มี) โปรดระบุ
1. ....................................................
2. ....................................................
ฯลฯ
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ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ :
1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบควำมปลอดภัย ต่ำง ๆ สำมำรถนำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้
1.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.2 กำรจัดระบบควำมปลอดภัย หมำยถึง แนวทำง ระบบ และกำรดำเนินงำนในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิด
ควำมปลอดภั ย ส ำหรั บ เด็ ก ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรจั ด สภำพแวดล้ อ มทำงอำคำร สถำนที่ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งกี ฬ ำ
วัตถุอันตรำย กำรมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่ให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก่ออันตรำยให้แก่เด็ก มีระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่ทำให้เด็กปลอดภัย เช่น กำหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ละกลุ่มวัย กำรกำหนดให้มีผู้ใหญ่ตั้งแต่
สองคนขึ้นไปคอยดูแลควำมปลอดภัยให้เด็กตั้งแต่ก่อนที่เด็กคนแรกจะมำถึง โรงเรียน จนกระทั่งเด็กคนสุดท้ำย
ออกจำกบริเวณโรงเรียน เป็นต้น นอกจำกนั้นอำจจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่เด็ก เช่น
ฝึกเด็ก ให้รู้จักประเมินอันตรำย รู้จักหลบหลีก รู้จักขอควำมช่วยเหลือเมื่อมีภัย จัดให้เด็กใช้ชีวิตร่วมกัน ดูแลให้
ควำมเอื้ อ อำทรแก่ กั น ค่ ำ ยลู ก เสื อ หรื อ เนตรนำรี และค่ ำ ยบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ ำ ง ๆ เป็ น ต้ น ประเด็ น
ควำมปลอดภัย 3 เรื่อง คือ
1.2.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมให้ปลอดภัย หมำยถึง กำรวิเครำะห์อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกสภำพแวดล้อม
ต่ ำ ง ๆ ไม่ ว่ ำ จะเป็น กำรจัดสภำพแวดล้อ มทำงอำคำรสถำนที่ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งกี ฬ ำ วั ต ถุ อั น ตรำย แล้ ว จัด
สภำพแวดล้อมเหล่ำนั้นให้เหมำะสมเกิดควำมปลอดภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องป้องกันอันตรำย ได้แก่
เซฟทีคัท เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ฝำครอบปลั๊กไฟฟ้ำ หรือจัดที่เก็บกล่องใส่ยำ ที่เก็บสำรเคมีและของมีคมให้พ้น
มือเด็ ก ตรวจสิ่งชำรุดจัดหำของเล่นที่ปลอดภัยทำด้วยวัสดุและสีที่ไม่เป็นอันตรำย ติดตั้งระเบียงลูกกรงที่มี
ควำมถี่ มี ร ะดั บ สู ง จนเด็ ก ไม่ ส ำมำรถปี น ป่ ำ ยเล่ น ประตู ปิ ด กั้ น ไม่ ใ ห้ ต กจำกที่ สู ง หรื อ จั ด ที่ พั ก ให้ มี
กำรระบำยถ่ำยเทอำกำศได้สะดวก หำกไม่ได้คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงไว้หรือประเมินสถำนกำรณ์ผิดพลำดอำจทำให้
เด็กได้รับอันตรำยถึงขั้นเสียชีวิตได้
1.2.2 กำรกำหนดบริเวณที่ปลอดภัย หมำยถึง กำรที่ผู้ใหญ่จะต้องกำหนดและจัดให้เด็กไปอยู่ในบริเวณที่
มีควำมปลอดภัย เช่น บริเวณที่เด็กไปอยู่ต้องไม่เป็นที่ลับตำคน ไม่มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำย อยู่ไม่ไกล
เกินกว่ำที่จะได้ยินเสียง มีกำรกำหนดบริเวณที่จะไป กำหนดเป็นบริเวณสำหรับเด็กเท่ำนั้นไม่ว่ำจะเป็นห้องพัก
ท ำกิ จ กรรม กำรเล่ น ห้ อ งน้ ำห้ อ งส้ ว มเป็ น สั ด ส่ ว นแยกจำกผู้ ใ หญ่ กำรก ำหนดวิ ธี ก ำรเดิ น ทำงที่ ป ลอดภั ย
หำกมี ก ำรนั ด หมำยให้ เ ด็ ก ไปท ำกิ จ กรรมนอกโรงเรี ย น ผู้ ใ หญ่ ค วรจะรู้ ว่ ำ ไปที่ ไ หน ด้ ว ยวิ ธี ก ำรอย่ ำ งไร
และตรวจสอบได้เป็นระยะ ทั้งนี้จะต้องให้เหมำะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.2.3 กฎเกณฑ์แห่งควำมปลอดภัย หมำยถึง กฎเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะต้องกำหนดและให้เด็กได้เรียนรู้ถึง
กฎเกณฑ์ของควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและอั นตรำยที่ จะเกิดขึ้ น เช่น กฎจรำจร กฎระเบียบ
ข้อบังคับควำมปลอดภัยของสถำนที่ต่ำง ๆ กำรเดินทำงทำงน้ำ เครื่องเล่นตำมสวนสนุก กฎและระเบียบปฏิบัติ
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน ในบ้ำน เช่น กำหนดเวลำในกำรถึงบ้ำน กำรขับขี่จักรยำนอย่ำงปลอดภัย กำรใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงปลอดภัย กำรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบุคคล โดยกำรกำหนดตัวบุคคลที่เด็กไปด้วยได้
กำรไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนต้องรู้ว่ำไปกับใคร กำรคบคนแปลกหน้ำ กำรปฏิบัติตนต่ อเพศตรงข้ำม กำรหลีกเลี่ยง
และกำรเผชิญต่อเหตุกำรณ์อันตรำย เป็นต้น (จำก : พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 มำตรำ
63 ระบุ ว่ ำ “โรงเรี ย นและสถำนศึ ก ษำ ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบงำนและกิ จ กรรมในกำรแนะแนว ให้ ค ำปรึ ก ษำ
และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษำ และผู้ปกครอง เพื่อ ส่งเสริมควำมประพฤติที่เหมำะสม ควำมรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและควำมปลอดภั ย แก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำ ตำมหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง”)
2. ภัยคุกคำม จำนวน 9 รูปแบบ มีควำมหมำย ดังนี้
2.1 ภัยยำเสพติด หมำยถึง ภัยจำกยำหรือสำรเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติหรือจำก
กำรสังเครำะห์ ที่เมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยวิธีกำรกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลำนำน หรือกำรเข้ำ
ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดทุกประเภท ทำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนำดกำรเสพมำกขึ้น และมีผลต่อ
ร่ำงกำยและจิตใจ เช่น สำรระเหย ยำอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตำมิน รวมถึงเหล้ำ บุหรี่ เป็นต้น
2.2 ภัยควำมรุนแรง หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกกำรใช้กำลังหรือพลังทำงกำย กำรทำร้ำยจิตใจ กำรใช้ถ้อยคำ
หยำบคำย เหยียดหยำม ด่ำทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนำต่อตนเองและผู้อื่น หรือกำรแกล้งรังแกกัน
ในชั้นเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่ำเหตุ ครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน กำรคุกคำมให้หวำดกลัว กำรทำลำย
หรื อ รี ด ไถทรั พ ย์ สิ น สมบั ติ กล่ ำ วโทษผู้ อื่ น ท ำให้ มี สิ่ ง ไม่ ดี เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง กำรรั ง แกผ่ ำ นโลกไซเบอร์
(cyber bullying) โดยใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เครื อ ข่ ำ ยสั ง คมออนไลน์ อี เ มล กำรส่ ง ข้ อ ควำม SMS เพื่ อ สร้ ำ ง
ควำมเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น เป็นต้น
2.3 ภัยพิบัติต่ำง ๆ หมำยถึง ภัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย
2.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรำยที่เกิดจำกสภำวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มีสำเหตุมำจำกกำรเกิด
ฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
2.3.2 วำตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกพำยุลมแรง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรบ้ำนเรือน ต้นไม้ และ
สิ่งก่อสร้ำง
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2.3.3 ภัยหนำว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศที่หนำวจัด อุณหภูมิต่ำกว่ำ 8 องศำเซลเซียส และ
อุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
2.3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลำนำนจนก่อให้เกิดควำม
แห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
2.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำที่ขำดกำรควบคุมดูแล ทำให้เกิดกำรติดต่อลุกลำมไปตำม
บริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
2.3.6 ธรณี พิ บั ติภัย หมำยถึ ง ภั ย ธรรมชำติ ที่เ กิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิ ทยำ เช่ น แผ่ น ดิ นไหว
หลุมยุบ ดินถล่ม สึนำมิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำที่เกิดขึ้น โดยฉับพลัน
และรุนแรง ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บ้ำนเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
2.4 อุบัติเหตุ หมำยถึง ภัยจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้ำ
แต่มีสำเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงจำกบ้ำนมำโรงเรียน อุบัติเหตุ
จำกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรเล่นน้ำ เป็นต้น
2.5 โรคอุ บั ติ ใ หม่ หมำยถึ ง โรคติ ด เชื้ อ ชนิด ใหม่ มี แ นวโน้ ม ที่ จะพบมำกขึ้ นในอนำคต เช่ น โรคติ ด เชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น
โรคอุบัติซ้ำ หมำยถึง โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบำดในอดีตกลับมำระบำดขึ้นอีก เช่น โรควัณโรค
โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้ำ ปำก เป็นต้น
2.6 ฝุ่น PM 2.5 หมำยถึง ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สำมำรถแพร่กระจำยเข้ำสู่ทำงเดิน
หำยใจ กระแสเลือด และเข้ำสู่อวัยวะอื่น ๆ ในร่ำงกำย โดยตัวฝุ่นเป็นพำหะนำสำรอื่นเข้ำมำด้วย เช่น แคดเมียม
ปรอท และสำรก่อมะเร็งอื่น ๆ หำกได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลำนำน หรือสะสมในร่ำงกำยจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภำพ เช่น โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น
2.7 กำรค้ำมนุษย์ หมำยถึง กำรจัดหำ กำรขนส่ง กำรส่งต่อ กำรจัดให้อยู่อำศัยหรือกำรรับไว้ ซึ่งบุคคลด้วย
ควำมมิชอบตำมกฎหมำย ด้วยวิธีกำรขู่เข็ญ กำรใช้กำลัง กำรบีบบังคับ กำรลักพำตัว กำรฉ้อโกง กำรหลอกลวง
กำรใช้อำนำจโดยมิชอบ มีกำรให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมยินยอมของบุคคล รวมถึง
กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของบุคคลอื่น กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอื่น กำรบังคับใช้
แรงงำนหรือบริกำร กำรกระทำอื่นเสมือนกำรเอำคนลงเป็นทำส กำรทำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือกำรตัดอวัยวะ
ออกจำกร่ำงกำย
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2.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน หมำยถึง กำรแสดงอำนำจด้วยกิริยำหรือวำจำ เป็นพฤติกรรมที่กระทำ
อย่ำงต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดยกำรเฝ้ำติดตำม ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญและข่มขู่ ทำให้เหยื่อ
เกิดควำมตกใจ หวำดกลัว เช่น กำรข่มขู่เหยื่อว่ำจะทำอันตรำยให้ถึงแก่ชีวิต ร่ำงกำยหรือทรัพย์สิน เป็นต้น
2.9 อำชญำกรรมไซเบอร์ หมำยถึง ควำมผิดที่กระทำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคลด้วยเหตุ
จูงใจทำงอำญำ มีเจตนำทำให้เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำร้ำยร่ำงกำย หรือจิตใจของเหยื่อทั้งทำงตรง
ทำงอ้อม โดยใช้เครือข่ำยโทรคมนำคมสมัยใหม่ เข่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (ห้องแช็ต อีเมล
กระดำนประกำศ และกลุ่มข่ำว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS/MMS) เป็นต้น
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คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่ อำยุ 1. ผลการดาเนินงาน
5
12 – 15 ปี กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำร
สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลประชำกรวัยเรียน
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ตำม ทร.14 จำกกรมกำรปกครอง และใช้ข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำรกำรศึกษำในระดับ
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) จำกระบบ Data Management Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในกำร
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ติดตำมและประเมินผล
 ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่ อำยุ
วิธีกำรคำนวณประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุ่มอำยุ 12-15 ปี กำลังศึกษำหรือได้รบั บริกำรกำรศึกษำ
4
12 – 15 ปี กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำร ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำรกำรศึกษำในระดับ
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565
ร้อยละของนักเรียนเข้าเรียน
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) สังกัด สพท. ในปีกำรศึกษำ 2565
=
X 100
สุทธิระดับชั้น ม.ต้น สังกัด สพท.
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุ่มอำยุ 12-15 ปี ในเขตพื้นที่บริกำร
 ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่ อำยุ
3
12 – 15 ปี กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำร 2. วิธีการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดย สพท.
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ดำเนินกำร ดังนี้
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565
2.1 นำเข้ำข้อมูลโครงกำร กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวชี้วัดที่ 6 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่ อำยุ ตอนต้น สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
2
12 – 15 ปี กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำร (eMENSCR) โดยต้องกำหนดกิจกรรมในแผนกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร (M4) ทีแ่ สดงให้เห็นถึงกระบวนกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 ได้เข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
2.2 ระบุชื่อและรหัสโครงกำร ตำมข้อ 2.1 ผ่ำนระบบ e-MES
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565
2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในกำรดำเนินงำน (M6) ตำมโครงกำรที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้รำยงำนผล
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
 ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่ อำยุ กำรดำเนินงำนของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14
1
12 – 15 ปี กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำร ได้เข้ำเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565
น้อยกว่าร้อยละ 65
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 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
สพท. ระบุชื่อ โครงกำรและ
รหัสโครงกำรที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุน
ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14
กลุ่มอำยุ 12-15 ปี ในเขตพื้นที่
บริกำร ที่นำเข้ำข้อมูลโครงกำร
ในระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มำยัง สพฐ. ผ่ำนระบบ e-MES
ตัวอย่ำง เช่น
1. ชื่อโครงกำรกำรเพิ่มและ
สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำให้เยำวชนวัยเรียน
ได้เข้ำเรียน รหัสโครงกำรคือ
ศธ 04094-63-0023
2. ชื่อโครงกำร............................
รหัสโครงกำร..............................
ฯลฯ
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ตัวชี้วัดที่ 7 จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจาเป็น
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกสำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.) และสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (สศศ.)
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกสำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (สวก.) สำนักบริหำรงำนควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ (สบว.)
ศูนย์บริหำรงำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (ศบศ.) และสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
1. ผลการดาเนินงาน
5 มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
1.1 เชิงปริมาณ
อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญำ ผ่ำนเกณฑ์
1.1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปีกำรศึกษำ 2564 (ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565) ทั้งหมด
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน
จำนวน........คน จำแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จำนวน.........คน ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง จำนวน........คน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
1.1.2 ผู้เรียนปกติที่ผำ่ นเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร คุณภำพระดับ 3 จำแนกรำยด้ำน
1) ด้ำนร่ำงกำย
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
2) ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
4 มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
3) ด้ำนสังคม
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญำ ผ่ำนเกณฑ์
4) ด้ำนสติปัญญำ
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน
1.1.3 ผู้เรียนปกติ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญำ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำ
3 มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญำ ผ่ำนเกณฑ์ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และสติปัญญำ จำแนกเป็นรำยด้ำน
ผู้เรียนปกติทผี่ ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนปกติ
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน
คุ
ณ
ภาพระดั
บ
3
แยกแต่
ล
ะด้
า
น
ที
่ผ่านเกณฑ์
จานวน
การประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผู้เรียนปกติ
พัฒนาการคุณภาพ
ที่
โรงเรียน
ระดับปฐมวัย
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปญ
ั ญา
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
ระดับ 3
ทั้งหมด
ทั
้ง 4 ด้าน
2 มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
(อ.3) (คน)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญำ ผ่ำนเกณฑ์
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ตย. โรงเรียน ก
120
100
83.33
90
75.00
85
70.83
90
75.00
85
70.83
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ตย. โรงเรียน ข
188
180
95.74 150
79.76 177
94.15 173 92.02 150
79.76
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
1
โรงเรียน...
จัดทาเป็นไฟล์ excel แนบ
1 มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
2
โรงเรียน...
อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญำ ผ่ำนเกณฑ์
รวม
308
235 76.30
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน
น้อยกว่าร้อยละ 75

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ระบบ
 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 ตำรำงที่ 10 แสดงจำนวน
และร้อยละของผูเ้ รียนปกติ
ระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมิน
กำรพัฒนำ ด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ จำแนกเป็นรำยด้ำน
(ไฟล์ excel)
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ...............................................
2. ...............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ :
1. ผู้เรียนที่มคี วำมบกพร่อง หมำยถึง ผู้เรียนที่มีปญ
ั หำทำงกำรเรียนรู้ มีควำมบกพร่องเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ
ทั้งภำษำพูดและภำษำเขียน มีปญ
ั หำทำงด้ำนกำรฟัง กำรคิด กำรพูดคุยกับผู้อื่น กำรอ่ำน กำรสะกดคำ
หรือกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรรับรู้จำกกำรได้รับบำดเจ็บทำงสมอง
2. ผู้ เ รี ย นที่ผ่ำ นเกณฑ์ กำรประเมิน หมำยถึ ง ผู้ เ รี ย นปกติ ที่ผ่ำ นเกณฑ์ กำรประเมิน ในคุณภำพระดับ 3
ทั้ง 4 ด้ำน ตำมคู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช
2560 ของ สวก. สพฐ.
3. เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 3 (ดี)
ตำมคู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ.
4. กำรคิดคำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติเท่ำนั้น
วิธีคานวณผู้เรียนปฐมวัยมีคณ
ุ ภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จำนวนผู้เรียนปกติผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำนทั้งหมด X 100
จำนวนผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยทัง้ หมด (อ.3)
1.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………...............................
2. วิธีการดาเนินงาน
สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
ปฐมวัยมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………..............................
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………..............................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………..............................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น
1. ผลการดาเนินงาน
5
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1 เชิงปริมาณ
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94 ขึ้นไป
1.1.1 ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 (ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565) มีผลกำรประเมิน
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
นพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป จำแนกตำมระดับชั้น
 จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น
1) ระดับชั้น ป.1 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92 ขึ้นไป
2) ระดับชั้น ป.2 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
3
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) ระดับชั้น ป.3 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
 จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น
4) ระดับชั้น ป.4 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88 ขึ้นไป
5) ระดับชั้น ป.5 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
1
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6) ระดับชั้น ป.6 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 88
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
7) ระดับชั้น ม.1 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
8) ระดับชั้น ม.2 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
9) ระดับชั้น ม.3 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
10) ระดับชั้น ม.4 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
11) ระดับชั้น ม.5 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำรทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของ สพท.
 ตำรำงที่ 11 แสดงผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2564 จำแนกตำม
ระดับชั้น (ไฟล์ excel)
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ..................................................
2. ..................................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
12) ระดับชั้น ม.6 ผู้เรียนที่จบ จำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
ตารางที่ 11 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
จำแนกตำมระดับชั้น
จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียน
ระดับ
ที่จบการศึกษา
ทั้งหมด
ชั้น
ปีการศึกษา
(คน)
2564 (คน)
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน)
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จานวน (คน)
ร้อยละ

จัดทาเป็นไฟล์ excel แนบ

หมายเหตุ :
1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำรำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 รำยงำนข้อมูล ม.1 – ม.6 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565
4. วิธีคำนวณระดับคุณภำพ
จำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป X 100
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.2 เชิงคุณภาพ
……………………....................................................................................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………
2.2 สถำนศึกษำดำเนินกำรส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มรี ะเบียบ วินัย ควำมรับผิดชอบ มีจิตอำสำ
กตัญญู (ใช้ตอบนโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ. ด้ำนมิติคณ
ุ ภำพ) โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………....................................................................................................………………………………
…....................................................................................................………………………...........................………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………………...........................................................................................…………………………...........….……
……………………....................................................................................................…………………........……..........

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกกลุม่ พัฒนำระบบบริหำร (กพร.)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลการดาเนินงาน
สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) จำกสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.

ติดตามแต่ไม่ประเมินผล

2. วิธีการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดย สพท.
ดำเนินกำร ดังนี้
2.1 นำเข้ำข้อมูลโครงกำร กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยต้องกำหนดกิจกรรมใน
แผนกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ดังนี้
2.1.1 แนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
2.1.2 กิจกรรมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้ในกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ หรือผู้เรียน
ในเรื่องกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2.1.3 กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมของ สพท. ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ถ้ำมี)
2.2 ระบุชื่อและรหัสโครงกำร ตำมข้อ 2.1 ผ่ำนระบบ e-MES
2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในกำรดำเนินงำน (M6) ตำมโครงกำรที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้รำยงำนผล
กำรดำเนินงำนของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
1. สพท. ระบุชื่อ โครงกำรและ
รหัสโครงกำรที่เกีย่ วข้องกับกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ที่นำเข้ำ
ข้อมูลโครงกำรในระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR) ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 มำยัง สพฐ. ผ่ำน
ระบบ e-MES ตัวอย่ำง เช่น
1. ชื่อโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุม่
สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ รหัสโครงกำร คือ
ศธ 04260-65-0001
2. ชื่อโครงกำร.............................
รหัสโครงกำร...............................
ฯลฯ
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 จำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น 1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
5 ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับ
1.1 เชิงปริมาณ
 รำยงำนผลกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
1.1.1 ครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ในสังกัดทั้งหมด จำนวน........คน สนับสนุน ให้ครูสอนภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
1.1.2 ครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบ
ร้อยละ 94 ขึ้นไป
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนและร้อยละครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีไ่ ด้รับ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
 จำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
ภำษำอังกฤษ (CEFR) ของ สพท.
4 ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
ประเภท
จ
านวนครู
ส
อนภาษาอั
ง
กฤษ
ครู
ส
อนภาษาอั
ง
กฤษในระดั
บ
ชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาและมั
ธ
ยมศึ
ก
ษาที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การพั
ฒ
นา
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ศูนย์ HCEC
ในระดับชั้นประถมศึกษา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถ
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
 ตำรำงที่ 14 แสดงจำนวนและ
และมัธยมศึกษาทั้งหมด
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(คน)
จานวน (คน)
ร้อยละ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
ร้อยละครูสอนภำษำอังกฤษใน
ข้ำรำชกำร
ร้อยละ 92 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษำและ
พนักงำนรำชกำร
 จำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
มัธยมศึกษำที่ได้รับ
จัดทาเป็นไฟล์ excel แนบ
3 ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับ
อัตรำจ้ำง
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
รวม
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบ
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
หมายเหตุ :
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 1. ครูสอนภำษำอังกฤษ หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำง ทุกคนทีป่ ฏิบัติกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ (CEFR) ประจำปี
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (ไฟล์
ในระดับชั้นประถมศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำ หรือสอนทั้งสองระดับชั้น
 จำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น 2. กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) จำแนกเป็น excel)
2 ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับ
2.1 กำรพัฒนำตนเอง/กำรเรียนรู้พัฒนำผ่ำนระบบ Digital Platform เช่น กำรอบรม/พัฒนำ เรียนรู้ด้วยตนเอง  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ผ่ ำ นระบบออนไลน์ กำรสั ม มนำผ่ ำ นช่ อ งทำงออนไลน์ (webinar) กำรอบรมทำงไกล กำรรั บ ชม youtube (ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ..................................................
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ที่มีหลักสูตรในกำรอบรมพัฒนำ และมีใบรับรองกำรเข้ำร่วมอบรมจำกหน่วยจัดอบรมที่ชัดเจน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
2.2 กำรเข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มหำวิทยำลัย หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 2. ..................................................
ฯลฯ
ร้อยละ 88 ขึ้นไป
ที่ผ่ำนกำรรับรองหลักสูตรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 จำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
1 ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
น้อยกว่าร้อยละ 88

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.3 กำรเข้ำรับกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR จำกศูนย์สอบ HCEC
3. กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอั งกฤษ (The Common European Framework of Reference
for Languages: CEFR) หมำยถึง มำตรฐำนสำกลที่ใช้อธิบำยระดับควำมเชี่ยวชำญทำงภำษำ
1.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................................………………………………………….
…………………………....................................................................................................…………………………………………..
2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
…………………………....................................................................................................……………………………….………….
…………………………....................................................................................................…………………………………………..
2.2 ครูสอนภำษำอังกฤษมีกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้
…………………………....................................................................................................……………………………….………….
…………………………....................................................................................................…………………………………………..
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………....................................................................................................………………………………………….
…………………………....................................................................................................…………………………………………..
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………....................................................................................................………………………………………….
…………………………....................................................................................................…………………………………………..

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ
1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
5
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์
1.1 เชิงปริมาณ
ระบบ
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
1.1.1 สถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดทั้งหมด จำนวน......แห่ง
 รำยงำนสรุปผลกำร
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE
1.1.2 สถำนศึกษำที่ได้รบั กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ
ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ
ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA จำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... จำแนกเป็น
เตรียมควำมพร้อมในกำร
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
1) กำรเตรียมควำมพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING (อย่างเดียว)
ประเมินระดับนำนำชำติตำม
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวน...แห่ง คิดเป็นร้อยละ......
โครงกำร PISA ด้วยแบบฝึก
2) กำรเตรียมควำมพร้อมด้วยแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนว
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ
4
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ (อย่างเดียว) จำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ......
ทำงกำรประเมิน PISA ของ
3) กำรเตรียมควำมพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ สพท.
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA (ทั้ง 2 อย่าง) จำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ......
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE
 ตัวอย่ำงกำรเตรียมควำม
ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ
พร้อมในกำรประเมินระดับ
หมายเหตุ :
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA
1. กำรนับจำนวนสถำนศึกษำทีไ่ ด้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) ของสถำนศึกษำอย่ำงน้อย 3
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA ให้นับจำนวนสถำนศึกษำ 1 แห่ง ต่อ 1 ครั้งเท่ำนั้น
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ
แห่ง เช่น ภำพถ่ำย เป็นต้น
3
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ ดังนี้
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 สถำนศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมฯ เฉพำะระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ให้กรอก (ถ้ำมี) โปรดระบุ
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ข้อมูลในช่องระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE
1. ...........................................
1.2 สถำนศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมฯ เฉพำะแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำง
ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ
2. ...........................................
กำรประเมิน PISA ให้กรอกข้อมูลในช่องแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
ฯลฯ
1.3 สถำนศึกษำที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมทั้ง 2 รูปแบบให้กรอกข้อมูลในช่องระบบ PISA STYLE
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA เป็นต้น
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ
2
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถเข้ำดูผลกำรใช้ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ของ
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ สถำนศึกษำในสังกัดได้จำกระบบข้อสอบออนไลน์ PISA ของศูนย์ PISA สพฐ. สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
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ระดับ
คุณภาพ


1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE
ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE
ONLINE TESTING หรือแบบฝึกทักษะ
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
อย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.2 เชิงคุณภาพ
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วิธีการดาเนินงาน
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำทีส่ อนในระดับ ม.ต้น ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA โดยมี
แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. จำนวนสถำนศึกษำที่ 1. ผลการดาเนินงาน
5
สำมำรถจัดกำรเรียน
1.1 เชิงปริมาณ
กำรสอนตำมพหุปัญญำ
1.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน........แห่ง
ร้อยละ 20 ขึ้นไป และ
1.1.2 สถำนศึกษำในสังกัดที่มกี ำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปญ
ั ญำ จำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
1.1.3 ผู้เรียนชั้น ป.3-ม.6 ในสังกัดทั้งหมด จำนวน.....คน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
1.1.4 ผู้เรียนชั้น ป.3-ม.6 ในสังกัดที่ได้รับกำรคัดกรองด้วยระบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รำยบุคคลชั้น ป.3-ม.6
ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ จำนวน.....คน คิดเป็นร้อยละ........ โดยมีผลกำรคัดกรองจำแนกเป็นรำยด้ำน ดังนี้
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 20
1) ด้ำนภำษำ
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
ขึ้นไป
2) ด้ำนคณิตศำสตร์
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
3) ด้ำนวิทยำศำสตร์
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
4) ด้ำนเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
 1. จำนวนสถำนศึกษำที่
5) ด้ำนศิลปะ/มิตสิ ัมพันธ์
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
4
สำมำรถจัดกำรเรียน
6) ด้ำนกำรได้ยิน
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
กำรสอนตำมพหุปัญญำ
7) ด้ำนกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อ
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
ร้อยละ 15 ขึ้นไป และ
8) ด้ำนสังคมและอำรมณ์
จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
หมายเหตุ :
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวพหุปัญญำ หมำยถึง กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน
รำยบุคคล ชั้น ป.3-ม.6
เพื่อพัฒนำผู้เรียนตำมควำมสนใจ ควำมถนัด หรือตำมควำมสมัครใจ ซึ่งสำมำรถจัดในรูปแบบกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 15
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560 หรือ เสริมประสบกำรณ์เพิ่มเติมจำกหลักสูตรได้
ขึ้นไป
ตำมบริบทและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ
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1. จำนวนสถำนศึกษำที่
สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมพหุปัญญำ
ร้อยละ 10 ขึ้นไป และ

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6 ที่ได้รับกำรคัดกรองด้วยระบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จำกสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล โดยจำแนกเป็นรำยด้ำน (กรุณำกรอก
รำยละเอียดข้อมูลในตำรำงดังกล่ำว หน้ำ 30)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำคัดกรองเพื่อพัฒนำ
พหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคล
 ตำรำงที่ 16 แสดงจำนวน
นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6 ที่
ได้รับกำรคัดกรองด้วยระบบ
สำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำก
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล โดยจำแนกเป็นรำย
ด้ำน
 หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ..............................................
2. ..............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล ชั้น ป.3-ม.6
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 10
ขึ้นไป
 1. จำนวนสถำนศึกษำที่
2
สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมพหุปัญญำ
ร้อยละ 5 ขึ้นไป และ
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล ชั้น ป.3-ม.6
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 5
ขึ้นไป

1

1. จำนวนสถำนศึกษำที่
สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมพหุปัญญำ
น้อยกว่าร้อยละ 5 และ
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล ชั้น ป.3-ม.6
ทั้ง 8 ด้ำน น้อยกว่า
ร้อยละ 5

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.2 เชิงคุณภาพ
………………………………………………………….......................................................................................................……............................
..........................................................................................................................................................................................................
2. วิธกี ารดาเนินงาน
2.1 สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำดำเนินกำรคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
โดยใช้ก ำรคั ด กรองด้ ว ยระบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิ เ ศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกสำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ดังนี้
………………………………………………………….......................................................................................................……............................
..........................................................................................................................................................................................................
2.2 สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ดังนี้
2.2.1 กำรจัดกิจกรรมในหลักสูตร เพื่อเสริมทักษะและควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำรำยบุคคล
1) ด้ำนภำษำ..........................................................................................................................................................
2) ด้ำนคณิตศำสตร์................................................................................................................................................
3) ด้ำนวิทยำศำสตร์...............................................................................................................................................
4) ด้ำนเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์............................................................................................................................
5) ด้ำนศิลปะ/มิติสัมพันธ์.......................................................................................................................................
6) ด้ำนกำรได้ยิน....................................................................................................................................................
7) ด้ำนกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อ............................................................................................................................
8) ด้ำนสังคมและอำรมณ์.......................................................................................................................................
2.2.2 กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำพหุปัญญำผู้เรียนรำยบุคคล ดังนี้
…………………………………………………………......................................................................................................…….............................
..........................................................................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………....................................................................................................……………………………….....................................
...............................................................………………………...........................………............................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………...........................................................................................……………………...........….……….…………………..................
..................................................................................…………………........…….....................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6 ที่ได้รับกำรคัดกรองด้ ว ยระบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิ เ ศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล โดยจำแนกเป็นรำยด้ำน
ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

จานวน
นักเรียนที่
ได้รับ
การคัดกรอง
(คน)

ร้อยละ
ภาษา
จานวน
(คน)

ร้อยละ

คณิตศาสตร์
จานวน
(คน)

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

ร้อยละ

ผลการคัดกรองนักเรียน จาแนกเป็นรายด้าน
วิทยาศาสตร์
เครื่องกลและ
ศิลปะ/มิติ
การได้ยิน
อิเล็กทรอนิกส์
สัมพันธ์
จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จัดทาเป็นไฟล์ excel แนบ

หมายเหตุ :
1. ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงทฤษฎีพหุปญ
ั ญำของกำร์ดเนอร์กบั ระบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษระดับชั้น ป.3 - ม.6 ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
1. ปัญญำด้ำนควำมเข้ำใจระหว่ำงบุคคล
2. ปัญญำด้ำนควำมเข้ำใจตนเอง
3. ปัญญำด้ำนตรรกะ-คณิตศำสตร์
4. ปัญญำด้ำนธรรมชำติ
5. ปัญญำด้ำนมิติ

ระบบสารวจแววความสามารถพิเศษระดับชั้น ป.3 - ม.6 ของสวก.
1. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนสังคม อำรมณ์
2. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์
3. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์
4. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์
5. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ มิติสมั พันธ์

การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อ
จานวน
(คน)

ร้อยละ

สังคมและ
อารมณ์
จานวน
(คน)

ร้อยละ
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6. ปัญญำด้ำนภำษำ
7. ปัญญำด้ำนร่ำงกำย - กำรเคลื่อนไหว
8. ปัญญำด้ำนดนตรี
9. ปัญญำด้ำนกำรดำรงอยู่ของชีวิต

6. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำ
7. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อ
8. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกำรได้ยิน
ปัญญำด้ำนกำรดำรงอยู่ของชีวิตยังไม่มีเครื่องมือที่จะสังเกตพฤติกรรม
เนื่องจำกมีควำมเป็นนำมธรรมสูง ซึ่งเกี่ยวกับจิตและญำญปัญญำ

ซึ่งระบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ พัฒนำมำจำกผลกำรวิจัย กำรสร้ำงแบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ของ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
2. นิยำมควำมสำมำรถพิเศษ ทั้ง 8 ด้ำน ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
2.1 ด้ำนภำษำ (Verbal/Linguistic Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน สำมำรถใช้ภำษำในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด อำรมณ์ และจินตนำกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน
2.2 ด้ำนคณิตศำสตร์ (Mathematical/Rembolic Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ กำรเข้ำใจในจำนวน ตัวเลข สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรม และนำมธรรม กำรคิดเชิงเหตุผล ทั้ง
กำรคิดเชิงอุปนัย และนิรนัย กำรมองเห็นแบบแผนและควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เป็นไปตำมหลักตรรกศำสตร์ ตลอดจนสำมำรถบู รณำกำร สั งเครำะห์ควำมสำมำรถ
ดังที่กล่ำวมำเข้ำด้วยกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน
2.3 ด้ำนวิทยำศำสตร์ (Science/Realistic Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจและอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ มีควำมสำมำรถในกำรสังเกต เปรียบเทียบข้อเหมือนและ
ข้อแตกต่ำง จัดหมวดหมู่และเรียงลำดับ สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ หำเหตุผล รวมทั้งกำรทดลองพิสูจน์ควำมจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน
2.4 ด้ำนเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ (Mechanical/Electronics Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องพลังงำน กลไก หรือกำรทำงำนของเครื่องยนต์ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ มีควำมสำมำรถในเชิงมิติสัมพันธ์และเชิงกล รวมทั้งสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน
2.5 ด้ำนศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (Artistic/Spatial Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมิติจำกกำรเห็นในรูปแบบต่ำง ๆ ในควำมคิด เช่น ควำมสำมำรถในกำรพลิกหมุนภำพที่เห็นเป็นมุมต่ำง ๆ
มองเห็นภำพต่ำง ๆ อย่ำงทะลุปรุโปร่ง หรือมีควำมสำมำรถรังสรรค์ผลงำนที่เป็นนำมธรรม ควำมงดงำม ที่เป็นตัวแทนของควำมรู้สึกนึกคิด เช่น กำรวำดภำพ ปั้น แกะสลัก แสดงละคร เป็นต้น
2.6 ด้ำนกำรได้ยิน (Sonance/Auditory Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ เรียนรู้จำกกำรได้ยินอย่ำงฉับไวและเฉียบคม ทั้งด้ำนควำมสูง/ต่ำ ควำมถี่ และจังหวะของเสียงซึ่งนำไปสู่
กำรสร้ำงอำรมณ์ ควำมรู้สึก แล้วนำมำถักทอเพื่อแสดงออกซึ่งควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับเสียงได้เหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน
2.7 ด้ ำ นกำรเคลื่อ นไหวกล้ำมเนื้อ (Somatic/Bodily Abilities) หมำยถึ ง ควำมสำมำรถในกำรควบคุม กล้ำ มเนื้ อ ทั้ งกล้ ำ มเนื้อ มัดเล็กและกล้ำ มเนื้ อ มัดใหญ่ สำมำรถควบคุม ร่ำงกำย
ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร ซึ่งแสดงออกให้เห็นประจักษ์ในด้ำนควำมเร็ว ควำมยืดหยุ่น ควำมสมดุล และควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะทำงร่ำงกำย รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเนื้อร่ำงกำย
ในกำรแสดงออกถึงควำมคิด ควำมรู้สึก ได้เหนือกว่ำบุคคลอื่นในวัยเดียวกัน
2.8 ด้ำนสังคมและอำรมณ์ (Social and Emotional Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม มีควำมไวต่อกำรรับรู้และ
กำรตอบสนองควำมรู้สึกและควำมต้องกำรของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสำมำรถบริหำรจัดกำรและควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้อย่ำงโดดเด่นกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน
อ้ำงอิงจำก : ระบบสำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2565
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3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ดังนี้
3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รำยงำนกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3
3.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ รำยงำนกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
4. จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองพหุปัญญำ ทั้ง 8 ด้ำน สำมำรถนับซ้ำได้
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กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. สพท. มีระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็น
1. ผลการดาเนินงาน
5
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ
1.1 เชิงปริมาณ
2. จำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบริหำร
1.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน........แห่ง
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน
1.1.2 สถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็นดิจิทลั จำแนกเป็นรำยด้ำน ดังนี้
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
1) ด้ำนวิชำกำร
จำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
 1. สพท. มีระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็น
2) ด้ำนงบประมำณ
จำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
4
3) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ
4) ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
จำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
2. จำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบริหำร
1.1.3 สถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็นดิจิทลั ครบทั้ง 4 ด้ำน จำนวน........ แห่ง
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน
คิดเป็นร้อยละ........
ร้อยละ 85 ขึ้นไป
 1. สพท. มีระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็น
3
ตารางที่ 18.1 แสดงระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ของ สพท. ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ
ด้าน
ชื่อระบบบริหารจัดการที่
การนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
2. จำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบริหำร
เป็
น
ดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน
ด้ำนวิชำกำร
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ด้ำนงบประมำณ
 1. สพท. มีระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็น
จัดทาเป็นไฟล์ excel แนบ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
2
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
2. จำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบริหำร
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ตารางที่ 18.2 แสดงระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ของสถำนศึกษำที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
 1. สพท. มีระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็น
ด้าน
ชื่อระบบบริหารจัดการที่
การนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
1
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ
เป็นดิจิทัล
2. จำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบริหำร
ด้ำนวิชำกำร
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน
ด้ำนงบประมำณ
จัดทาเป็นไฟล์ excel แนบ
น้อยกว่าร้อยละ 75
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ระบบ
 ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็น
ดิจิทัล ทั้ง 4 ด้ำน ของ สพท.
 ตัวอย่ำงสถำนศึกษำมี
ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็น
ดิจิทัล ครบทัง้ 4 ด้ำน
อย่ำงน้อย 3 แห่ง
 ตำรำงที่ 18.1 แสดงระบบ
บริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล
ของ สพท. ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำ (ไฟล์ excel)
 ตำรำงที่ 18.2 แสดงระบบ
บริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล
ของสถำนศึกษำที่ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ (ไฟล์
excel)
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ............................................
2. ............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ :
1. กำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรพัฒนำงำนโดยกำรนำข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรสนเทศของ สพฐ.
หรือระบบสำรสนเทศที่ สพท. พัฒนำ หรือระบบสำรสนเทศทีส่ ถำนศึกษำพัฒนำขึ้น เพื่อนำไปใช้ในกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร หรือใช้ในบริหำรจัดกำรศึกษำ เช่น กำรวำงแผนกำรรับนักเรียน กำรบริหำรจัดกำรงำนสำรบรรณ
งำนบุคลำกร เป็นต้น
2. ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล หมำยถึง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือกำรนำ Application Social Media มำใช้เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของ สพท. และสถำนศึกษำ
3. กำรบริหำรจัดกำร ทั้ง 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุค คล
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยสำมำรถใช้ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ หรือ มำกกว่ำ
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรครบทั้ง 4 ด้ำน
1.2 เชิงคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. วิธกี ารดาเนินงาน
2.1 สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทลั เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 สพท. หรือสถำนศึกษำ มีกำรคิดค้นนวัตกรรมหรือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็นดิจิทลั ในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรศึกษำ ดังนี้ (ถ้ำมี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 19 สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกกลุม่ พัฒนำระบบบริหำร (กพร.) และสำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร (สพร.)
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกสำนักงำนบริหำรพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (สบน.) สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
และสำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย (สมป.)
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนจำกสำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สตผ.)

37

ส่วนที่ 2
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลั กการสร้างและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอานาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน นาข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการจัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสร้าง พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
บริหารและการจัดการศึกษา มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบ และสะท้อนถึงความเชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกัน สมเหตุสมผล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายประกอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตร งตามสภาพจริง
โดยพิจารณา ดังนี้
1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา ในการนาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์กา ร และนโยบาย
ทุกระดับ
4) มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน
5) มีการสื่ อสารและการประชาสั มพันธ์ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษาหลากหลายช่องทาง เข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายได้อย่างมีปร ะสิ ทธิภ าพ
และเกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
6) มีรายงานผลการดาเนินงาน และนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 6 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 5 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 4 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 6 ประเด็น และ
มีความชัดเจน น้อยกว่า 3 ประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา)
.................................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
.................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.................................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการบริหารจัดการทีด่ ี
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
โปรดระบุ (เช่น เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์)
1. .................................................................
2. .................................................................
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการ พัฒนาคน พัฒนางาน เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern
Learning Organization) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การ โดยการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ เพื่อทาให้บุคลากร มีความรู้ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด มีการบริหารองค์การที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตสานึกให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒ นางาน และพัฒนาองค์การ
มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสู่เป้าหมายความสาเร็จที่ต้องการ
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความจาเป็นของบุคลากรและองค์กร อย่างเป็น ระบบ ชัดเจน
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง โดยพิจารณา ดังนี้
1) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความกระตือรือร้นในการศึกษา ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถรับรู้ เรียนรู้ และนาไปใช้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2) มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ จากนั้น มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทา KM/PLC อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง นาผลการดาเนินงานที่ได้จากการทา KM/PLC ไปใช้
ในการพัฒนาองค์การ
3) มีการส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ มีแหล่ งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ บุคลากรมีโอกาสได้ เรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่ การศึ กษา และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4) มีการนากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานภายในกลุ่ม พัฒนางานระหว่างกลุ่ม และภายในองค์กร
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการ
พิจารณา)
..............................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
..............................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 แผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรด
ระบุ (เช่น โครงการ/กิจกรรม)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามภารกิจที่กาหนดในกฎหมาย โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ตามกรอบภารกิจการกระจายอานาจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไ ป ซึ่งมีการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับแนวทางตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสมเหตุสมผล มีการเก็บและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เอกสารร่องรอย ชัดเจน ตรงประเด็น โดยพิจารณา ดังนี้
1) มีการกระจายอานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน โดยมีรูปแบบ วิธีการที่สามารถตรวจสอบและประเมินความสาเร็จได้ ทาให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2) มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกในการทางานขององค์คณะบุคคล มีการจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน
มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการทางานขององค์คณะบุคคลอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคล
3) มีระบบการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมีการประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในแนวทางการดาเนิ นงาน และมีรูปแบบการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลมาใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) มีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีรูปแบบวิธีการทางาน
อย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอานาจและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา)
..............................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
..............................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
กระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการจัดการศึกษา
 แผนภูม/ิ โครงสร้างการบริหารจัดการ
องค์กร
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรด
ระบุ
1. ....................................................................
2. ....................................................................
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
การบริหารงานด้านวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง การวัดผล ประเมินผลนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และมีการประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นสาคัญ การผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบ วิธีการวัดผล ประเมินผลนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชากา รสอดคล้องกับสภาพจริง พัฒนาการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการส่งเสริม สนับสนุนกับภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีความชัดเจน เป็นระบบ
และน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง โดยพิจารณา ดังนี้
1) พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้ องแผนการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 นาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่น
ความต้องการของสถานศึกษาและทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการนาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยไปส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
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3) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาให้มีการนิเทศภายในที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรี ยนรู้
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะการคิด
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการจัด กระบวนการ
เรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน มีการจัดให้มีเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา มีก ารสนับสนุนให้มีการพัฒนาครู เพื่อให้ครู
สามารถผลิ ต และใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ การศึ ก ษา และมี ก ารสนั บ สนุ น ครู ใ ห้ มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโน โลยี ท างการศึ ก ษา
และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
5) ส่งเสริมและจัดทาข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และนาผลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นตามสภาพจริงอย่าง ต่อเนื่อง มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการจัดทาหรือจัดหาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศ กากับ ติดตาม ให้ครูดาเนินการวัดผลประเมินผ ลการเรียนการสอน โดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
6) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดทาแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้น พื้นฐานของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง มีการติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการนาผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาและจัดทาเอกสารเผยแพร่
7) ส่ งเสริ มให้ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิจัยในการปฏิบัติงาน และการนาผลการวิจัยมาใช้พัฒ นางานอย่างต่อเนื่อง มีการส่ งเสริม
ให้สถานศึกษามีการวิจัยในการปฏิบัติงาน และนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการวิจัย และมีการรวบรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงา นเขตพื้นที่การศึกษา
และเผยแพร่ผลการวิจัย
8) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพั ฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปรายงานผล
การดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
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9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน และจั ดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และเครือข่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และมีการสรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายวิชาการ และนาผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 9 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 8 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 7 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 6 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 9 ประเด็น และ
มีความชัดเจน น้อยกว่า 6 ประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา)
.................................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
.................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.................................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
บริหารงานด้านวิชาการ
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
การบริหารงานด้านงบประมาณ หมายถึง กระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้งบประมาณ สรุปรายงานผล
การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานด้านงบประมาณรวมถึง การขับเคลื่ อนนโยบาย
ลงสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการการจัดระบบการบริห ารการเงิน บัญชี และพัส ดุ
การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณา ดังนี้
1) มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการ ศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2) มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน และมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นามาใช้ในการบริหารงาน
ทาให้งานมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
3) มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ
มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปฏิทินที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน จากระบบ GFMIS มีรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายเป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผลการใช้งบประมาณ และมีผลการเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด และมีการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
4) มีการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดทา
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ครอบคลุมภารกิจความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานกาหนด
มีการดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด มีการสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับตรวจ
ทราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระบบที่กาหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในปร ะจาปี รายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา)
..............................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
..............................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรด
ระบุ
1. .......................................................................
2. .......................................................................
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการการวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง อย่างถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการจาเป็ นและส่งเสริ มความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจร รยาบรรณวิช าชีพ
มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศงานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เต็มความสามารถ มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
โดยพิจารณา ดังนี้
1) จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้ว น เป็นปัจจุบัน
มีการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวนประชากรวัยเรียน เพื่อวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และจัดตามความ
ต้องการจาเป็นของสถานศึกษา มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ และมีการสรุปและรายงานผลตามแผนอัตรากาลัง
และนาผลไปวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) จัดทาแผนหรือแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการสรรหา บรรจุ แต่ งตั้ง ย้าย โอน
การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการ โดยมีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
การสรุปและรายงานผลการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
3) มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ
ตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และมีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนาผลไปใช้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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4) มีการวางแผนการเสริ มสร้ างวินั ย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงวางแผนการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง มีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่ อเนื่องส่งผลให้มีผู้กระทาผิดวินัยลดลง
ในรอบปีที่ผ่านมาหรื อไม่มีผู้ กระทาผิ ดวินัย มีการจัดระบบในการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีการสรุป
และรายงานผลการดาเนินงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงสรุปและรายงานผล การดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดี
ของรัฐ และนาผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการบริหารงาน
บุคคล ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา)
..............................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
..............................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
3. แนวทางการพิจารณาข้อ 2 พิจารณาจากบทบาทภาระหน้าที่ตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ....................................................................
2. ....................................................................
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
การบริ ห ารงานด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป หมายถึ ง กระบวนการที่ ช่ ว ยประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานอื่ น ๆ โดยมี ก ารพั ฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ย
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน การบริหารจัดการอาคารสถ านที่
ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
โดยพิจารณา ดังนี้
1) มีการสร้าง พัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพัน ธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยง
ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง หรือพัฒนา หรือนานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ และมีการสรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง พัฒนา
2) มีการส่งเสริม สนับสนุนจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ทั่วถึง
เขตบริการและครอบคลุมประชากรวัยเรียนตามสามะโนประชากรวัยเรียน และรับนักเรียนนอกเขตบริการ มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดาเนิน การรับนักเรียนให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน มีการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศสามะโนนักเรียน
และการรับนักเรียนและนาข้อมูลไปใช้ในการจัดทาแผนการรับนักเรียน
3) มีการมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ ในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีแผนผังอาค ารสถานที่
มีการวางแผน พัฒนา และบารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ทั้งในสานักง านเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บารุงรักษาอาคารให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา ความปลอดภัย ทันสมัย
พร้อมใช้ อย่างสม่าเสมอ ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดาเนินการ พร้อมทั้งนาผลการประเมิน
ไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้อาคาร สถานที่ มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานศึกษา
และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสานึก สุขนิสัยที่ดีในการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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4) มีการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อ ง มีการปรับปรุง
พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบั ติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาม าตรฐาน
การปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติ งานและนาผลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงและวางแผนปรับปรุงตามแนวทางการควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กาหนดอย่างชัดเจน มีการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานการตรวจเงินแ ผ่นดิน ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนดและนาผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
6) มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ เข้าใจ มี การรับฟังความ
คิดเห็นการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการให้บริการสวัสดิ
การและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข และไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และมีการสรุปผลและรายงานผล
การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และนาผลมาจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเป็นขวัญกาลังใจอย่างต่อเนื่อง
7) มีการวางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
และประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีการดาเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหลากหลายช่ องทาง และมีการสรุปผล
และรายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และนาผลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 7 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 6 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 5 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 4 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 7 ประเด็น และ
มีความชัดเจน น้อยกว่า 4 ประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการบริหาร
ทั่วไป ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการ
พิจารณา)
...........................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
...........................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..........................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ดาเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไป
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการจั ด การศึ ก ษา หมายถึ ง การจั ด ท าแผนการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามภารกิ จ หลั ก 4 ด้ า น คื อ ด้ า นวิ ช าการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาเป็นกลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนาผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพิจารณา
1) มีการจัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
3) มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิ ชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้ านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการนาผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น
1. มีการดาเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น
1. มีการดาเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ
2. มีการดาเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา)
....................................................................................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค
....................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
....................................................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง
2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนการนิเทศ กากับ ติดตาม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดาเนินงานการนิเทศ กากับ
ติดตาม และ ประเมินผล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และ 2565
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา ตามบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วยในสานักงาน และประสบความสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิ
ภาพของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้
แนวทางการพิจารณา
ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

คาอธิบายระดับคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จานวน 5 ชิ้นงานขึ้นไป


4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จานวน 4 ชิ้นงาน


3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จานวน 3 ชิ้นงาน

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
รายละเอียดของผลงานหรือชิ้นงานที่เสนอตามแบบที่กาหนด
(ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565)
- รายละเอียดการกรอกข้อมูลดังเอกสารแนบ -

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายละเอียดของผลงานหรือชิน้ งานที่
เสนอตามแบบที่กาหนด
(ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565)
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
โปรดระบุ
1. ..............................................................
2. ..............................................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

2


1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จานวน 2 ชิ้นงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน

กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1

เอกสารแนบ
ผลงาน Best Practice ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ผลงานชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน........................................................................................................................................................
ความเป็นมา
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
วิธีการดาเนินงาน/กระบวนการ
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
รูปแบบ/เทคนิค ที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
..................................................................................................................................................................... .............
..................................................................................................................................................................................
ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
เชิงคุณภาพ
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ปัจจัยส่งผลให้เกิดความสาเร็จ
........................................................................................................................................ ..........................................
..................................................................................................................................................................................
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ตัวอย่างภาพกิจกรรม (อย่างน้อย 4 ภาพกิจกรรม)
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนา ส่ งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ในรอบปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานวางแผน จัดทาฐานข้อมูล พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์แ ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับคุณภาพ
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
1. ผลการดาเนินงาน
5
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในสังกัดทั้งหมด จานวน........แห่ง
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ
1.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยได้รบั การพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับ ดูแล โดยหน่วยงานต้นสังกัด จานวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
1.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด จานวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
ร้อยละ 100 และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
4
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ระบบ
 รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และ 2565
 หลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ......................................
2. ......................................
ฯลฯ

59
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
3
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
2
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
1
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งระดับดีขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตารางที่ 3.2.1 แสดงผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาแนกราย
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย

จานวน
สถานศึกษา
ที่จัดการเรียน
การสอนระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย (แห่ง)

จานวนสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีผลการ
ประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในจาแนกตาม
ระดับคุณภาพ (แห่ง)
กาลัง
ปานกลาง
พัฒนา

ดี

ดีเลิศ

สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
รายมาตรฐาน
ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม จานวน ร้อยละ
(แห่ง)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
เด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ

2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 การจัดทาข้อมูลและการจัดทาแผน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.......................................................................................................................................................
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
........................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
........................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
หมายเหตุ :
สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ สพฐ.
กาหนด

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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(2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
5
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 100 และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
4
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
3
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมด
จานวน........แห่ง
1.1.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานได้รับการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล โดยหน่วยงานต้นสังกัด จานวน……..แห่ง คิดเป็นร้อยละ……..
1.1.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด จานวน........แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ........
ตารางที่ 3.2.2 แสดงผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาแนกราย
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

จานวน
สถานศึกษา
ที่จัดการเรียน
การสอนระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(แห่ง)

จานวนสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผล
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในจาแนก
ตามระดับคุณภาพ (แห่ง)
กาลัง
ปานกลาง
พัฒนา

ดี

ดีเลิศ

สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
รายมาตรฐาน
ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม จานวน ร้อยละ
(แห่ง)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ระบบ
 รายงานสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และ 2565
 หลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ........................................
2. ........................................
ฯลฯ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
2
กากับ ดูแลคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 1. จานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
1
กากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด น้อยกว่าร้อยละ 100 หรือ
2. จานวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กาหนด
น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ
3. จานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 การจัดทาข้อมูลและการจัดทาแผน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.............................................................................................................................................................
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
.............................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
.............................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.............................................................................................................................................................
หมายเหตุ :
สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ สพฐ.
กาหนด

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร หมายถึง เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียนระดับปฐมวัย
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินความสาม ารถ
ในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ การเขียน และผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงาน วางแผน จัดทาฐานข้อมูล พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ช่วยเหลือและติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน ได้ครอบคลุม
และทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
ประเด็ น ย่อยที่ 1 ผลการประเมิน พัฒ นาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
(เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)
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ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) (เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับคุณภาพ
ระดับ
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ติดตามแต่ไม่ประเมินผล 1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหัส
Test : NT) จาก สทศ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล
โครงการที่เกีย่ วข้องกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ที่นาเข้า
2. วิธีการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ข้อมูลโครงการในระบบติดตาม
สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย สพท.ดาเนินการ ดังนี้
และประเมินผลแห่งชาติ
2.1 นาเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National
(eMENSCR) ในปีงบประมาณ
Test : NT) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องกาหนดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมของ
พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
โครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือ ผู้เรียนในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น
ทางการเรียนของผู้เรียน
1. โครงการการนิเทศเชิงรุกเพื่อ
2.2 ระบุชื่อและรหัสโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ NT
2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการดาเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้รายงานผลการดาเนินงานของ รหัสโครงการ คือ 3000-65-1000
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือ ผู้เรียนในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 2. ชื่อโครงการ..................................
เรียนของผู้เรียน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
รหัสโครงการ....................................
ฯลฯ

ประเด็นย่อยที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET )
- บูรณาการใช้ผลร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET))
ประเด็นย่อยที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป)
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ประเด็นย่อยที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(1) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ชั้นใดชั้นหนึ่ง ผ่านในระดับดีขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ตารางที่ 3.3.5.1 แสดงจานวนผู้เรียนชั้น ป.6/ม.3 ที่จบการศึกษา จาแนกตามระดับผล ระบบ
การประเมิน
 รายงานสรุปผลการ
ระดับชั้น จานวน จานวน
จานวนผู้เรียนที่จบการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียน ผู้เรียน จาแนกตามระดับผลการประเมิน
ผู้เรียนที่มีผลการ
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทั้งหมด ที่จบ
ความสามารถในการอ่าน การคิด ประเมินระดับดีขึ้นไป ความสามารถในการอ่าน
(คน) การศึกษา วิเคราะห์ และการเขียน (คน)
การคิดวิเคราะห์ และการ
(คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม จานวน (คน) ร้อยละ
เขียนฯ ปีการศึกษา 2564
ป.6
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ม.3
(ถ้ามี) โปรดระบุ
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลตามแบบ ปพ.3 (แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา)
1. .........................................
2. กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน 2. .........................................
ฯลฯ
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
.....................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
....................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
....................................................................................................................................
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(2) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 ทีจ่ บหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ชัน้ ใดชั้นหนึ่ง ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ตารางที่ 3.3.5.2 แสดงจานวนผู้เรียนชั้น ม.3/ม.6 ที่จบการศึกษา จาแนกตามระดับผลการประเมิน ระบบ
ระดับชั้น จานวน จานวน
จานวนผู้เรียนที่จบการศึกษา
 รายงานสรุปผล
ผู้เรียน ผู้เรียน จาแนกตามระดับผลการประเมิน ผู้เรียนที่มีผลการ
การส่งเสริม สนับสนุนให้
ทั้งหมด ที่จบ ความสามารถในการอ่าน การคิด
ประเมินระดับดี
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
(คน) การศึกษา วิเคราะห์ และการเขียน (คน)
ขึ้นไป
ความสามารถในการอ่าน
(คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จานวน ร้อยละ
การคิดวิเคราะห์ และการ
(คน)
เขียนฯ ปีการศึกษา 2564
ม.3
 หลักฐานอื่น ๆ
ม.6
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลตามแบบ ปพ.3 (แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา)
1. .........................................
2. กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน 2. .........................................
ฯลฯ
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
..........................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
..........................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..........................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หมายถึง
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเด็นย่อยที่ 1 จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 1. ผลการดาเนินงาน
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน
1.1 สพท. ต้องรายงานข้อมูลใน ระบบ e-MES หัวข้อ การติดตามประชากรวัยเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100
เข้าเรียนชั้น ป.1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) เพื่อ สพฐ. จะนามาใช้ในการติดตามและ
จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา ประเมินผล
1.2 สพท. รายงานวิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน
2. กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 99 ขึ้นไป
ให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา ......................................................................................................................................................
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน
3. ปัญหา อุปสรรค
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 98 ขึ้นไป
......................................................................................................................................................
จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน
......................................................................................................................................................
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 97 ขึ้นไป
จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 น้อยกว่าร้อยละ 97
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ระบบ
 หลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ...........................................
2. ...........................................
ฯลฯ
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ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 1. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรือ
5 2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ลดลง และอัตราการออกกลางคันต่ากว่าอัตรา
การออกกลางคันของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่อง 2 ปี
 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
4 การศึกษา ลดลง และมีอัตราการออกกลางคันในปี
ปัจจุบัน ต่ากว่า อัตราการออกกลางคันของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
3 การศึกษา ไม่ลดลง แต่มีอตั ราการออกกลางคันในปี
ปัจจุบัน ต่ากว่า อัตราการออกกลางคันของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
2 การศึกษา ลดลง แต่มีอตั ราการออกกลางคันในปีปัจจุบัน
สูงกว่า อัตราการออกกลางคันของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
1 การศึกษา ไม่ลดลง และมีอัตราการออกกลางคันในปี
ปัจจุบัน สูงกว่า อัตราการออกกลางคันของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลการดาเนินงาน
สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลอัตราการ
ออกกลางคันของผู้เรียน จาก สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล
หมายเหตุ :
1. อัตราการออกกลางคันของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
เท่ากับ......... (ข้อมูลจาก สนผ.)
2. อัตราการออกกลางคันของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
เท่ากับ......... (ข้อมูลจาก สนผ.)
2. วิธีการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย
สพท. ดาเนินการ ดังนี้
2.1 นาเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการออก
กลางคันลดลง ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องกาหนดกิจกรรม
ในแผนการจัดกิจกรรมของโครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานตามประเด็น ดังนี้
2.1.1 ผลการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และผลการจัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1.2 ผลการดาเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการค้นหา เฝ้า
ระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ
2.1.3 ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออก
จากระบบ และช่วยเหลือให้ผู้เรียนกลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษา
2.2 ระบุชื่อและรหัสโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES
2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการดาเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้
รายงานผลการดาเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อ
กากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหัส
โครงการที่เกีย่ วกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินการค้นหา
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือ
เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาค
บังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพที่นาเข้าข้อมูลโครงการใน
ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ.
ผ่านระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น
1. ชื่อโครงการอบรมยกระดับ
คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน
ออกกลางคัน รหัสโครงการ
ศธ 5000-65-1000
2. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน
รหัสโครงการ 6000-65-2000
3. ชื่อโครงการ...............................
รหัสโครงการ.................................
ฯลฯ
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ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
(1) ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร 1. ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผู้เรียนที่จบ
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 100
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากระบบ Data Management
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล
วิธีการคานวณร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ 1 ในปีการศึกษา 2565
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 99 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บ = จานวนนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 x 100
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
จานวนนักเรียนทีจ่ บชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. วิธีการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 98 ขึ้นไป
สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สพท.ดาเนินการ ดังนี้
2.1 นาเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 97 ขึ้นไป
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปี
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ 6 (1) ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องกาหนดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมของ
ในปีการศึกษา 2565 น้อยกว่าร้อยละ 97
โครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
2.2 ระบุชื่อและรหัสโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES
2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการดาเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้
รายงานผลการดาเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้น ฐานใน
การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหัส
โครงการที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการของสถานศึกษาให้ได้รบั
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ที่นาเข้าข้อมูล
โครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น
1. ชื่อโครงการการเพิ่มและสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เยาวชนวัยเรียนได้
เข้าเรียน รหัสโครงการคือ ศธ
04094-63-0023
2. ชื่อโครงการ............................
รหัสโครงการ..............................
ฯลฯ
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(2) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า (เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปี 1. ผลการดาเนินงาน
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผู้เรียนที่จบ
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากระบบ Data Management
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปี Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล
วิธีการคานวณร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
4 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 85 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บ = จานวนนักเรียนเข้าเรียนชัน้ ม.4 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2565 x 100
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปี
ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ
จานวนนักเรียนทีจ่ บชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
ชั้นม.4 หรือเทียบเท่า
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปี 2. วิธีการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
สพท.ด
าเนินการ ดังนี้
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 75 ขึ้นไป
2.1 น าเข้ า ข้ อ มู ลโครงการ กิ จ กรรมที่ จ ะใช้ ต อบตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4 ประเด็ น ย่ อ ยที่ 3 อั ต รา
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 น้อยกว่าร้อยละ 75
เทียบเท่า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องกาหนดกิจกรรมใน
แผนการจัดกิจกรรมของโครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
2.2 ระบุชื่อและรหัสโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES
2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการดาเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้
รายงานผลการดาเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหัส
โครงการที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการของสถานศึกษาให้ได้รบั
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ที่นาเข้าข้อมูล
โครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น
1. ชื่อโครงการการเพิ่มและสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เยาวชนวัยเรียนได้
เข้าเรียน รหัสโครงการคือ ศธ
04094-63-0023
2. ชื่อโครงการ............................
รหัสโครงการ..............................
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3) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี 1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผู้เรียนที่จบ สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหัส
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากระบบ Data Management
โครงการที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล
วิธีการคานวณร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น ใน ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ปีการศึกษา 2565
บริการของสถานศึกษาให้ได้รบั
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จ
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100
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 =
จานวนนักเรียนที่จบชัน้ ม.6 ปีการศึกษา 2564
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. วิธีการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น หรือมี
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย ความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี
สพท.ดาเนินการ ดังนี้
ประกอบอาชีพ ที่นาเข้าข้อมูล
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.1 น าเข้ า ข้ อ มู ลโครงการ กิ จ กรรมที่ จ ะใช้ ต อบตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4 ประเด็ น ย่ อ ยที่ 3 อั ต รา โครงการในระบบติดตามและ
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 40 ขึ้นไป
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ประเมินผลแห่งชาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระบบ (eMENSCR) ในปีงบประมาณ
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องกาหนดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรม พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
ในปีการศึกษา 2565 น้อยกว่าร้อยละ 40
ของโครงการ (M4) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นที่ จ บชั้ น ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 1. ชื่อโครงการการเพิ่มและสร้าง
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ โอกาสความเสมอภาคทาง
ประกอบอาชีพ
การศึกษาให้เยาวชนวัยเรียนได้
2.2 ระบุชื่อและรหัสโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES
เข้าเรียน รหัสโครงการคือ
2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการดาเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้ ศธ 04094-63-0023
รายงานผลการดาเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ให้ 2. ชื่อโครงการ............................
ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาส รหัสโครงการ..............................
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
ฯลฯ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คาอธิบายระดับคุณภาพ

71

ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
ระดับ
คุณภาพ


5


4


3


2



1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จานวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program : IEP) ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จานวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program : IEP) ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จานวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program : IEP) ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จานวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
จานวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education
Program : IEP) น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมทีไ่ ด้รบั การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับ ระบบ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จาแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
กับประเด็นเด็กพิการเรียนรวม
เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ปีการศึกษา 2564
จาแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
 ตัวอย่างวิธีการจัดการ
(Individualized Education Program : IEP)
ประเภทความพิการ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน
จัดทาแผน IEP
เรียนรู/้ สื่อการเรียนรู/้ วิธีการ
จานวนทั้งหมด (คน)
(คน)
จานวน (คน)
ร้อยละ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
1 . บกพร่องทางการมองเห็น
ศักยภาพของผู้เรียนกลุม่ เด็ก
2. บกพร่องทางการได้ยิน
3. บกพร่องทางสติปัญญา
พิการตามประเภทความพิการ
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
ที่ สพท. มีการรายงาน
หรือสุขภาพ
 หลักฐานอื่น ๆ
5. บกพร่องทางการเรียนรู้
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
1. ...........................................
8. บุคคลออทิสติก
2. ...........................................
9. บุคคลพิการซ้อน
รวม
ฯลฯ
หมายเหตุ : ข้อมูลปีการศึกษา 2564
2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 กระบวนการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
............................................................................................................................................................................
2.2 แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ การเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ (จาแนกตามประเภทความพิการทั้ง 9 ประเภท)
............................................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
............................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
............................................................................................................................................................................
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4.2 เด็กด้อยโอกาส
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 จานวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
5
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 จานวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
4
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 จานวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
3
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 จานวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
2
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
 จานวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
1
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. ผลการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ  รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จาแนกตามประเภทความด้อยโอกาส
กับประเด็นเด็กด้อยโอกาส ปี
เด็กด้อยโอกาส
การศึกษา 2564
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
จ
านวนทั
ง
้
หมด
ประเภท
 ตัวอย่างวิธีการจัด
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
(คน)
การเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
วิธีการวัดและประเมินผล
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกาพร้า
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง
5. เด็กเร่ร่อน
6. เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคม
 หลักฐานอื่น ๆ
รังเกียจ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย
1. ..............................................
8. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
2. ..............................................
9. เด็กยากจนทั้งหมด
ฯลฯ
10. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
รวม

หมายเหตุ :
1. จานวนเด็กแต่ละด้านนับซ้าได้
2. ข้อมูลปีการศึกษา 2564
3. ข้อมูลจานวนเด็กด้อยโอกาสทั้งหมดในแต่ละประเภทกรอกข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลในระบบ DMC
สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือในแต่ละประเภท สพท. เป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตามที่
กาหนด
4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ หมายถึง เด็กด้อย
โอกาส 10 ประเภท ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา มีการจัดสรรทุนต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
(1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา (4) การพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียน และ (5) การส่งต่อ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. กระบวนการ การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
(จาแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 10 ประเภท)
............................................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
............................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
............................................................................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา และตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล)
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
- บูรณาการร่วมกับมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาจาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3

2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จานวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. ผลการดาเนินงาน
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
สพท. มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
จานวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ สตผ. ที่ http://evaobec.moe.go.th/ ใน
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป การติดตามและประเมินผล ให้รายงานกระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
จานวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป หมายเหตุ :
จานวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้รับบริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา หรือบุคคลอื่นที่มาติดต่อ ประสานงาน และใช้บริการ
จานวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2. จานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 100 คน (1 คน สามารถตอบได้
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60
มากกว่า 1 ด้าน)
2. กระบวนการ วิธีการดาเนินงานในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการให้บริการ
..............................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
..............................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
โปรดระบุ
1. .........................................................
2. .........................................................
ฯลฯ
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ส่วนที่ 3
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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นโยบายด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน
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นโยบายด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน
นโยบาย 1.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
ระดับ
คาอธิบาย
ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คุณภาพ ระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน................คน จาแนกตามตาแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65) ดังนี้
1) ผู้บริหารการศึกษา จานวน................คน
2) ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน................คน
3) ศึกษานิเทศก์
จานวน................คน
4) ครู
จานวน................คน
1.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตามแต่ ประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) จานวน.....................คน
ไม่ประเมินผล คิดเป็นร้อยละ................
1.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดาเนินการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จานวน................คน คิดเป็นร้อยละ................
1) ผู้บริหารการศึกษา จานวน................คน คิดเป็นร้อยละ................
2) ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน................คน คิดเป็นร้อยละ................
3) ศึกษานิเทศก์
จานวน................คน คิดเป็นร้อยละ................
4) ครู
จานวน................คน คิดเป็นร้อยละ................
หมายเหตุ :
1. ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์ หมายถึง ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1)
4. ครู หมายถึง ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ยกเว้นตาแหน่งครูผู้ชว่ ย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการดาเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตาแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(Performance Agreement :
PA)
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) โปรดระบุ
1. ..............................................
2. ..............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คาอธิบาย
คุณภาพ ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.2 เชิงคุณภาพ
ผลจากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA)
…………………………....................................................................................................…………………………………....................................................
................................................………………………...........................………..............................................................................................................
2. วิธกี ารดาเนินงาน
สพท. ดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
…………………………....................................................................................................…………………………………....................................................
................................................………………………...........................………..............................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………....................................................................................................…………………………………....................................................
................................................………………………...........................………..............................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….…………………............................
........................................................................…………………........……..................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/นโยบาย ที่
ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1
1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
นางสาวธนัญญา แสงทอง
099-398-9245
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
การเปลีย่ นแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร 088-166-5511
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตั ิ
จากภัยทุกรูปแบบ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบัติซา รองรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบตั ิซา รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ
สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้
กลยุทธ์ที่ 2
6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
099-391-9519
สร้างโอกาสและความ
ขันพืนฐาน
เสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3
10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
097-946-9528
ยกระดับคุณภาพ
11 ร้อยละของผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึนไป
นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
082-895-6523
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ
081-909-1527
การเปลีย่ นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
13 คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET)
นางสาวกัญญา อินสอน
086-465-6241
นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล
087-712-5322
ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6
14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ นางสาวกรุณา แก้วด้วง
096-935-9892
ยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด

หมายเหตุ
ตชว. 3, 4, 5
ใช้ข้อมูลร่วมกัน
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ที่
15
16
17
18

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม
นางสาวธีรวรรณ บุญบารุง
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
นางสาวลลิดา บุญเฉลิม

กลยุทธ์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
แนวทางการพิจารณา
นายไชยา อินทะเสน
การบริหารจัดการที่ดี
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานที่มีขันตอนชัดเจน เป็นระบบ และสะท้อนถึงความ
นางสาวนิตยา มั่นคง
เชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกัน สมเหตุสมผล มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายประกอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเอกสาร
ร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 2
แนวทางการพิจารณา
นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความจาเป็นของบุคลากรและองค์กร อย่างเป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ รวมทังเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 3
แนวทางการพิจารณา
นางสาวชรัญญา แสนชัย
การกระจายอานาจและการ
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานที่มีขันตอนชัดเจน เป็นระบบ และแสดงให้เห็นถึงความ
นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับแนวทางตามกฎหมาย ระเบียบ
บริหารและการจัดการศึกษา
ข้อบังคับ อย่างสมเหตุสมผล มีการเก็บและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประกอบ
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเอกสารร่องรอย ชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
แนวทางการพิจารณา
นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
การบริหารงานด้านวิชาการ
พิจารณาจาก กระบวนการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ การผลิต
พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบ วิธีการวัดผล ประเมินผลนาผล

เบอร์โทรศัพท์
062-968-8664

หมายเหตุ

084-221-2873

ตชว.16 และ17
ใช้ข้อมูลร่วมกัน

091-881-5623

081-894-8749
094-851-1545

089-316-5036

089-211-7700
082-892-3227

089-807-1482
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ที่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและนาผลการวิจยั ไปใช้พัฒนางานวิชาการ
สอดคล้องกับสภาพจริง พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการส่งเสริม สนับสนุนกับภาคส่วนที่เกีย่ วข้องในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
มีความชัดเจน เป็นระบบ และน่าเชื่อถือ รวมทังเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตาม
สภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 2
แนวทางการพิจารณา
การบริหารงานด้านงบประมาณ
พิจารณาจาก การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3
แนวทางการพิจารณา
การบริหารงานด้านการ
พิจารณาจาก กระบวนการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตัง การพัฒนาส่งเสริม
บริหารงานบุคคล
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ
รวมทังเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 4
แนวทางการพิจารณา
การบริหารงานด้านการบริหาร
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดทา
ทั่วไป
สามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
และสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทังเอกสาร
ร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 5
แนวทางการพิจารณา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน
และนิเทศการจัดการศึกษาที่
และการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
มีประสิทธิภาพ

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์

นายสุรยิ ะ แสงทอง
นางสาวกันนิกา นาขันดี

088-221-2911
082-123-2541

นางสาวยุพิน บุญวิเศษ

090-321-5595

นางสาวกัญญา อินสอน

087-712-5322

นางสาวศศิรภ์ ัทร พิพัฒนธนพงศา

092-602-0361

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1
แนวทางการพิจารณา
สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
มีผลงานที่แสดงความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ ทังนีเป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายในสานักงานเขตพืนที่
และเป็นแบบอย่างได้
การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทังภายในสานักงานเขตพืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
แนวทางการพิจารณา
สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ
พิจารณาจาก กระบวนการดาเนินงานวางแผน จัดทาฐานข้อมูล พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
กากับดูแล และติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
และการศึกษาขันพืนฐาน
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประเมิน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้ครอบคลุมและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพจริง
มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทังเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตาม
สภาพจริง
(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย
(2) ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
(เฉพาะสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา)
และระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ประเด็นย่อยที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์
มีคุณภาพตามหลักสูตร
และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
(1) สาหรับสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
(2) สาหรับสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ประเด็นย่อยที่ 1 จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ
ชันประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา)
และโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง
ขันพืนฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึน
ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึนของผู้เรียนที่จบชันประถมศึกษาปีที่ 6
หรือมีความรู้ทักษะพืนฐาน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์

นายไชยา อินทะเสน
นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

081-894-8749
089-807-1482

นางสาวรุ่งทิวา งามตา
นางอรอุมา หวังมีจงมี
นายชนัฐชัย ตาควัน
นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว
นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง
นางสาวอุบลพรรณ มีจติ ต์

086-397-2845
081-739-7648
097-265-5717
097-920-3728
085-033-1513
089-814-7925

นางปาณิสรา รวดเร็ว

086-983-3458

นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นางสาวจตุพร เรียงความ

084-100-1992
061-075-2894

หมายเหตุ
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ในการประกอบอาชีพ

ที่

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
(1) ผู้เรียนที่จบชันประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางปาณิสรา รวดเร็ว
(2) ผู้เรียนที่จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
นางสาวอัญชลี ไหมทอง
(3) ผู้เรียนที่จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน
ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขันพืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
(1) เด็กพิการเรียนรวม
นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
(2) เด็กด้อยโอกาส
(3) เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
นายชนัฐชัย ตาควัน
ตัวบ่งชี้ที่ 6
แนวทางการพิจารณา
นายชนัฐชัย ตาควัน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาจาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทังการ
มีความพึงพอใจในการบริหาร
ให้บริการของสานักงานเขตพืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษา
และการจัดการศึกษา
รวมทังการให้บริการของสานักงานเขตพืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
รวมทังการให้บริการ
ความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายที่ 1 ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน
นโยบายที่ 1.4
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวันดี จิตรไพวรรณ
(หลักเกณฑ์ PA)
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์

เบอร์โทรศัพท์
086-983-3458
086-875-8147

099-493-9164
097-265-5717
097-256-5717

089-784-0394
064-419-5356

หมายเหตุ

