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  หน้า 

ค าชี้แจง  ก 
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ 2 
ตัวช้ีวัดที่  1 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสรา้งภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลีย่นแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 3 
ตัวช้ีวัดที่  2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจดัการศึกษาตามบรบิท 7 
ตัวช้ีวัดที่  3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศกึษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตัิ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรบั

วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
8 

ตัวช้ีวัดที่  4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภยัพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 8 
ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถน าความรูไ้ปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 8 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 14 
ตัวช้ีวัดที่  6 อัตราการเข้าเรยีนสุทธิระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 
ตัวช้ีวัดที่  7 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น 16 
ตัวช้ีวัดที่  8 ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 16 
ตัวช้ีวัดที่  9 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 16 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 17 
ตัวช้ีวัดที่  10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  18 
ตัวช้ีวัดที่  11 ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 20 
ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้รียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 22 
ตัวช้ีวัดที่  13 คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   23 
ตัวช้ีวัดที่  14 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดร้ับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 

(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
24 

ตัวช้ีวัดที่  15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

26 

ตัวช้ีวัดที่  16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 28 
ตัวช้ีวัดที่  17 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 28 

 

 



สารบัญ (ต่อ)                                                        
 หน้า 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 33 
ตัวช้ีวัดที่  18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศกึษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล 34 
ตัวช้ีวัดที่  19 สัดส่วนของเวลาของครูในการจดัการเรยีนการสอนต่องานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอน  36 
ตัวช้ีวัดที่  20 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นท่ีลักษณะพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบท

พื้นที ่
36 

ตัวช้ีวัดที่  21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 36 
ตัวช้ีวัดที่  22 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บรรลผุลสมัฤทธ์ิตามค่าเปา้หมายยุทธศาสตรช์าติ 36 
ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 37 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 38 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี 38 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้ 40 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา   42 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 44 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 44 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 47 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 49 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 51 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจดัการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 54 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 55 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได ้ 55 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 58 
 (1) ระดับการศึกษาปฐมวยั  58 
 (2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  60 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 62 
 ประเด็นย่อยที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  62 
 ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรยีน (National Test : NT) 63 
 ประเด็นย่อยท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET )  63 
 ประเด็นย่อยที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  63 
 ประเด็นย่อยที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และการเขียนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 64 
 (1) ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 64 
 (2) ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 65 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 66 
 ประเด็นย่อยที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรยีนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 66 
 ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 67 
 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มัธยมศกึษาปีท่ี 3  และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 68 
 (1) ผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 68 
 (2) ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 69 
 (3) ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 70 
 ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 71 
 4.1 เด็กพิการเรียนรวม 71 
 4.2 เด็กด้อยโอกาส 72 
 4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 73 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มผีลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่อง 

เชิดชูเกียรต ิ
73 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 74 
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  75 
นโยบายด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 76 

ประเด็น 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) 77 
ภาคผนวก รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ประเดน็การพิจารณา ของส านักตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 79 
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ค ำชี้แจง 
 

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และส านัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง ได้ร่วมกันจัดท าแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับติดตาม ประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ ำนวน 245 เขต จ าแนกเป็น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต มีรายละเอียด ดังน้ี   

 1. เนื้อหำสำระกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1.1 ส่วนที่ 1 ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ รวม 22 ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตาม https://bit.ly/Plan65-1 และสรุปผลได้ ดังนี ้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จ านวน  5 ตัวช้ีวัด       
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน จ านวน  4 ตัวช้ีวัด   
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จ านวน  8 ตัวช้ีวัด      
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา    จ านวน  5 ตัวช้ีวัด 

1.2 ส่วนที่ 2 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี 56 ประเด็น 
รายละเอียดตาม https://bit.ly/Plan65-2 และสรุปผลได้ ดังนี ้
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    จ านวน  3 ตัวบ่งช้ี 
   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   จ านวน  5 ตัวบ่งช้ี 
   มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา     จ านวน  6 ตัวบ่งช้ี 

1.3 ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน  
10 ประเด็น รายละเอียดตาม https://bit.ly/Plan65-3 และสรุปผลได้ ดังนี ้
   ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรยีนการสอน     จ านวน  5 ประเด็น 
   ด้านที่ 2 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัทางสังคม  จ านวน  3 ประเด็น 
   ด้านที่ 3 ด้านความร่วมมือ        จ านวน  1 ประเด็น 
   ด้านที่ 4 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา       จ านวน  1 ประเด็น 
   

 2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยจัดท าเครื่องมือที่บูรณาการเนื้อหาสาระการติดตามที่มีความสอดคล้องกัน รวมถึงการใช้ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อลดภาระและความซ้ าซ้อน 

https://bit.ly/Plan65-2
https://bit.ly/Plan65-3
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ในการรายงานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังตาราง ข หน้า จ ซึ่งสรุปประเด็นส าหรับการติดตาม ประเมินผล จ าแนกตามระบบการรายงานข้อมูลของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

2.1.1 กำรรำยงำนข้อมูลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES) จ ำนวน  
24 ตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำ  

    1) ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด  
    2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 จ ำนวน 15 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
    3) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1 ประเด็น 
2.1.2 กำรรำยงำนข้อมูลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
    1) ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด  
    2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 จ ำนวน 3 ประเด็นกำรพิจำรณำ 

2.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จำกส่วนกลำงส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รายละเอียดดังตาราง ค หน้า ฎ 
และสรุปเป็นประเด็นส าหรับการตดิตาม ประเมินผล จ าแนกตามแหล่งการรายงานข้อมูลของส านัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ จากส่วนกลางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 

2.2.1 กำรรำยงำนข้อมูลของส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด 
2.1.2 กำรรำยงำนข้อมูลของส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. ตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 7 ตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
    1) ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด  
    2) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 2 ประเด็น 

 
 

 

 3. กำรรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ส านักติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประมวลผลการด าเนินงาน จ าแนกตามระบบที่ใช้ในการรายงานข้อมูล 2 ระบบ ดังนี ้
3.1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) จ านวน 24 ตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา (รายละเอียดตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา

ตามตาราง ข) ใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานผลตามแบบท่ีส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดและน าเข้าในระบบ e-MES โดยมีก าหนดระยะเวลาการเปิด - ปิด
ระบบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 15 พฤษภาคม 2565  
รอบท่ี 2  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 - 15 กันยายน 2565 

3.2 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา (รายละเอียดตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณาตามตาราง ข) ให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาด าเนินงาน ดังนี ้

 



ค 
 

3.2.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องก าหนดกิจกรรมในแผนการจัด
กิจกรรมของโครงการ (M4) ตามประเด็นการติดตามหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับประเด็นในการติดตาม (แบบติดตาม ประเมินผลจะระบุไว้ในแต่ละตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา) เช่น ตัวช้ีวัดที่ 13 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรก าหนดกิจกรรมเป็นแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กิจกรรม 
ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาหรือผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น 

3.2.2 แจ้งช่ือและรหัสโครงการ กิจกรรมที่ใช้ตอบตัวชี้วัด/ประเด็นกำรพิจำรณำทุกโครงกำร กิจกรรมที่น าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) มายังส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
รหัสโครงการ คือ ศธ 04260-65-0001 ใช้ตอบตัวช้ีวัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นต้น 

3.2.3 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (M6) รายไตรมาสในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ที่ก าหนดเป็นประเด็นในการติดตาม เช่น ตัวช้ีวัดที่ 13 รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการด าเนินงาน  
ตามกิจกรรมที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาหรือผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ส าหรับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถรายงานข้อมูลในช่องปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และช่องข้อเสนอแนะในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อส านักติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะด าเนินการประมวลผลต่อไป 

   
 

 

 4. เกณฑ์กำรประเมิน 
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 ดังนี ้
               4.1 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         4.1.1 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพรายตัวช้ีวัด โดยก าหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
                ระดับ 5 หมายถึง ดีเยีย่ม 
                ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก  
                ระดับ 3 หมายถึง ดี   
                ระดับ 2 หมายถึง พอใช้  
                ระดับ 1 หมายถึง ปรบัปรุง   
         4.1.2 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภำพรวม โดยก าหนดให้ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดย่อยมีค่าน้ าหนักเท่ากัน ดังนี ้
                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม (ผลการปฏิบัติงานท่ีสูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก าหนด) 
                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับดีมาก (ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมาย) 
                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับดี (ผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย) 
                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับพอใช้ (ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมาย) 
                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับปรับปรุง (ผลการปฏิบตัิงานต่ ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์ก าหนด) 



ง 
 

               4.2 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 โดยก าหนดระดับคุณภาพในภำพรวม ดังนี ้
ตำรำง ก แสดงเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคุณภำพในภำพรวม  
 

มำตรฐำนที ่ ตัวบ่งชี้ ค่ำน้ ำหนัก 
ช่วงคะแนน/แปลระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม 
1 1 10 10.00 - 18.00 18.01 - 26.00 26.01 - 34.00 34.01 - 42.00 42.01 - 50.00 

2 8 8.00 - 14.40 14.41 - 20.80 20.81 - 27.20 27.21 - 33.60 33.61 - 40.00 
3 6 6.00 - 10.80 10.81 - 15.60 15.61 - 20.40 20.41 - 25.20 25.21 - 30.00 

2 1 15 15.00 - 27.00 27.01 - 39.00 39.01 - 51.00 51.01 - 63.00 63.01 - 75.00 
2 4 4.00 - 7.20 7.21 - 10.40 10.41 - 13.60 13.61 - 16.80 16.81 - 20.00 
3 6 6.00 - 10.80 10.81 - 15.60 15.61 - 20.40 20.41 - 25.20 25.21 - 30.00 
4 8 8.00 - 14.40 14.41 - 20.80 20.81 - 27.20 27.21 - 33.60 33.61 - 40.00 
5 3 3.00 - 5.40 5.41 - 7.80 7.81 - 10.20 10.21 -12.60 12.61 - 15.00 

3 1 3 3.00 - 5.40 5.41 - 7.80 7.81 - 10.20 10.21 -12.60 12.61 - 15.00 
2 5 5.00 - 9.00 9.01 - 13.00 13.01 - 17.00 17.01 - 21.00 21.01 - 25.00 
3 6 (สพป.) 6.00 - 10.80 10.81 - 15.60 15.61 - 20.40 20.41 - 25.20 25.21 - 30.00 

5 (สพม.) 5.00 - 9.00 9.01 - 13.00 13.01 - 17.00 17.01 - 21.00 21.01 - 25.00 
4 6 (สพป.) 6.00 - 10.80 10.81 - 15.60 15.61 - 20.40 20.41 - 25.20 25.21 - 30.00 

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

รวมมำตรฐำนที่ 1 1 - 3 24 24.00 - 43.20 43.21 - 62.40 62.41 - 81.60 81.61 - 100.80 100.81 - 120.00 
รวมมำตรฐำนที่ 2 1 - 5 36 36.00 - 64.80 64.81 - 93.60 93.61 - 122.40 122.41 - 151.20 151.21 - 180.00 
รวมมำตรฐำนที่ 3 1 - 6 24 24.00 - 43.20 43.21 - 62.40 62.41 - 81.60 81.61 - 100.80 100.81 - 120.00 

รวม 3 มำตรฐำน 84 84.00 - 151.20 151.21 - 218.40 218.41 - 285.60 285.61 - 352.80 352.81 - 420.00 
 
 
 
 



จ 
 

ตำรำง ข แสดงประเด็นการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

กำรติดตำม ประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล ระดับ

คุณภำพ 
เทียบค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES)  
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
1 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม

สนับสนุนในการสรา้งภูมิคุ้มกันพรอ้มรับมือ 
การเปลีย่นแปลงและภยัคุกคามแบบใหม่  
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 √    รอบที่ 2 สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและตดิตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธกิำร ดำ้นที่ 1 ด้ำน 
กำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ข้อ 1.6 ความ
ปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภยัและ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศกึษา 
ด าเนินการตามแนวทางในการจดัการภัยพิบัติ 
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80  √  รอบที่ 2 1. บูรณาการแบบติดตาม ประเมินผลโดยใช้หนึ่งแบบ รายงานผล 
การด าเนินงานใน 3 ตัวชีว้ัด 
2. สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและตดิตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 1 
ด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข้อ 1.6  
ความปลอดภยัของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการใน
การจัดการภัยพิบตัิ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบตัิซ้ า รองรบัวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80  √  รอบที่ 2 

5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  
ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย
ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่
โรงเรียนได ้
 
 
 

ร้อยละ 80  √  รอบที่ 2 



ฉ 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

กำรติดตำม ประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล ระดับ

คุณภำพ 
เทียบค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ร้อยละ 80 √    รอบที่ 1 

 
1. สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและตดิตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 2 
ด้ำนกำรสรำ้งโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม ข้อ 2.2 การดูแลเด็กปฐมวยัด้วยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวยัได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
2. สอดคล้องกับมำตรฐำน สพท.  
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นที่ 1 ผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

11 ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 √    รอบที่ 1 สอดคล้องกับมำตรฐำน สพท. 
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 4  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

14 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดร้ับการ
พัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาองักฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 √    รอบที่ 2 สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและตดิตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธกิำร ดำ้นที่ 1 ด้ำน 
กำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ข้อ 1.3 การพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัด 
การเรียนการสอน 

15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการเตรยีมความ
พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดบันานาชาติ
ตามโครงการ PISA 
 
 

ร้อยละ 70 √  
 

  รอบที่ 2  



ช 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

กำรติดตำม ประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล ระดับ

คุณภำพ 
เทียบค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 

16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน    
การสอนตามพหุปัญญา 

ร้อยละ 10 √   รอบที่ 2 บูรณาการแบบติดตาม ประเมินผลโดยใช้หนึ่งแบบ รายงานผล 
การด าเนินงานใน 2 ตัวชีว้ัด 
 17 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อ

พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ร้อยละ 10     

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศกึษามีระบบ

บริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล 
ร้อยละ 80 √    รอบที่ 2 สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและตดิตำมประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธกิำร ดำ้นที่ 4 ด้ำน
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทกุระดับการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการส่งเสริมการฝึกทักษะดจิิทัลในชีวิตประจ าวัน 
 

ส่วนที่ 2 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560) 
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

1 การบริหารจัดการที่ด ี - √   รอบที่ 2  
2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ - √   รอบที่ 2  
3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
- √   รอบที่ 2  

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
1 การบริหารงานด้านวิชาการ - √   รอบที่ 2  
2 การบริหารงานด้านงบประมาณ - √   รอบที่ 2  
3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล - √   รอบที่ 2  
4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป - √   รอบที่ 2  
5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

- √   รอบที่ 2  



ซ 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

กำรติดตำม ประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล ระดับ

คุณภำพ 
เทียบค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
1 ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย  

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลุ
เป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ 
ทั้งนี้ เป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ทั้งภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
และสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได ้

- √    รอบที่ 2  

2 สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย : สถานศกึษาใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับ 
การพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแล 
และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด  

- √    รอบที่ 2  

2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : สถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแล 
และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด  

- √    รอบที่ 2  

3 ผู้เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 
3.1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

เป็นไปตามมาตรฐานคณุลักษณะที่พึง
- √   รอบที่ 1 ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชีว้ัดที่ 10 รอ้ยละของผู้เรียนปฐมวยั 

มีพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 



ฌ 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

กำรติดตำม ประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล ระดับ

คุณภำพ 
เทียบค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 

ประสงคต์ามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

3.4 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ประถมศึกษาปีท่ี 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

- √   รอบที่ 1 ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชีว้ัดที่ 11 รอ้ยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

3.5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551    

- √    รอบที่ 1  

4 ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
4.1 จ านวนประชากรวัยเรียนทีม่ีอายุถงึเกณฑ์

การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 

- √   รอบที่ 2 
 

 

4.4 ผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ         

-     1. สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและตดิตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 2 
ด้ำนกำรสรำ้งโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม ข้อ 2.3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพส าหรับคนพกิารและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
2. สอดคล้องกับตัวชี้วดัตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรของ สพฐ.  
ตัวชี้วดัที่ 7 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเขา้ถึง
บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรอืบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น (บางส่วน) 

 4.4.1 เด็กพิการเรียนรวม - √   รอบที่ 1 
 4.4.2 เด็กด้อยโอกาส - √   รอบที่ 1 
 4.4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ - √   รอบที่ 1 

6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหาร

และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
- √    รอบที่ 2  



ญ 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

กำรติดตำม ประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล ระดับ

คุณภำพ 
เทียบค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
กระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

ส่วนที่ 3 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) 

-   √ รอบที่ 2  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 70 √   รอบที่ 2  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 40  √  รอบที่ 1 สอดคล้องกับมำตรฐำน สพท. 

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

ส่วนที่ 2 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560) 
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ

ผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) 
-   √ รอบที่ 1  



ฎ 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

กำรติดตำม ประเมินผล ระยะเวลำ 
ในกำรติดตำม 
ประเมินผล 

กำรบูรณำกำรกำรติดตำม ประเมินผล ติดตำมและประเมินผล ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล ระดับ

คุณภำพ 
เทียบค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 

4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
4.2 อัตราการออกกลางคันลดลง - √   รอบที่ 1 สอดคล้องกับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและตดิตำมประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธกิำร ดำ้นที่ 2 ด้ำน 
กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเทำ่เทียมกันทำง
สังคม ข้อ 2.1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษา
และติดตามให้ความชว่ยเหลือเขา้สู่ระบบการศึกษา 

4.3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน
ที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- √   รอบที่ 2  

 
ตำรำง ค แสดงประเด็นการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนัก/หน่วย/ 
กลุ่ม/ศูนย์ จำกส่วนกลำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมลู 

ส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. รำยงำนข้อมูลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจาก ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สพก.จชต.) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
8 ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
ร้อยละ 20 เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจาก ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) 

9 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

สวก. 3,246 คน 
สบว. 28,440 คน 
ศบศ. 8,750 คน 

เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจาก  
1. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) 
2. ส านักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) 
3. ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) 
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ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมลู 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกัพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 

ส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. รำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

7 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

3,315,554 คน เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจาก 
1. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) 
2. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
12 ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้รียนท่ีตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
19 สัดส่วนของเวลาของครูในการจดัการเรยีนการสอนต่องานอ่ืน ๆ  

ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
สัดส่วน 3 : 2 เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากกลุ่มพฒันาระบบบริหาร (กพร.) 

 

20 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่
ลักษณะพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ 

ร้อยละ 80 เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจาก 
1. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) 
2. ส านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) 
3. ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) 

22 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

ร้อยละ 10 เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกัตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สตผ.) 
 

ส่วนที่ 3 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1.1 การจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนทุกระดับมสี่วนร่วม
สร้างสรรค์การเรียนรูเ้พื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) 

- เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากส านกัตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สตผ.) 
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ตัวชี้วัด/
ประเด็น 

กำรพิจำรณำที่ 
ประเด็นกำรติดตำม ประเมินผล 

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมลู 

1.2  การจัดการเรยีนการสอนประวตัิศาสตรแ์ละหน้าท่ีพลเมืองให้มี 
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู ่
ไปกับการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถี
ชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

- เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจาก 
1. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) 
2. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 

 



1 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
    

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
จากภัยทุกรูปแบบ 

 
  



3 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภยัจากทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กนัพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคกุคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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1. จ ำนวนผู้เรียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลีย่นแปลง และภัย
คุกคำมแบบใหม่ รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ  
2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของสถานศึกษา 
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันใหผู้้เรียนพรอ้มรับมือกำรเปลีย่นแปลง 
และภยัคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่เป็นแบบอย่างได้ 
อย่างน้อย 3 แห่ง 

1.  ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ 
         1.1.1 ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565)  
         1.1.2 ผู้เรียนในสังกัด ที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม        
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบ (9 รูปแบบ) จ ำนวน........คน  
คิดเป็นร้อยละ........ 
         1.1.3 ผู้เรียนในสังกัดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา จ ำนวน........คน ได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือ จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ (เพื่อใช้ตอบประเด็นตำมนโยบำยและจุดเน้น
ของ สพฐ.) 
ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
 

 
รูปแบบภัยคุกคาม 

จ านวนผู้เรียน 
ในสังกัดทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

(คน) 

 
ร้อยละ 

1. ภัยยำเสพติด    
2. ภัยควำมรุนแรง เช่น Bully     
3. ภัยพิบัติต่ำง ๆ    
4. อุบัติเหตุ    
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ    
   เช่น COVID-19 เป็นต้น 

   

6. ฝุ่น PM 2.5    
7. กำรค้ำมนุษย์    
8. กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน    
9. อำชญำกรรมไซเบอร์    

รวมเฉลี่ยร้อยละ  
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่ง 
ในระบบ 
 รำยงำนสรปุผล      
กำรด ำเนินงำนของ สพท.      
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุน 
ให้สถำนศึกษำสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรยีน      
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ   
กำรเปลีย่นแปลงและ     
ภัยคุกคำมแบบใหม่       
ทุกรูปแบบ และ สพท.
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันใหผู้้เรยีนพร้อม
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง  
และภยัคุกคำมแบบใหม ่
ทุกรูปแบบที่เป็นแบบอย่ำง  
ได้อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวน
และร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำ
ร่ ว มกิ จ ก ร รมที่ ส่ ง เ ส ริ ม 
ส นั บ ส นุ น ใ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
แบบใหม่ทุกรูปแบบ  

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคกุคำมแบบใหม ่
รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคกุคำมแบบใหม ่
รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

 
2 

 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคกุคำมแบบใหม ่
รวมทุกรูปแบบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคกุคำมแบบใหม ่
รวมทุกรูปแบบ น้อยกว่าร้อยละ 80 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ : 
1. สพท. ต้องส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้เรยีนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู/้
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน หรือกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงภูมิคุม้กัน 
ภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง  
2. ภัยคุกคำม จ ำนวน 9 รูปแบบ มีควำมหมำย ดังนี ้
    2.1 ภัยยำเสพติด หมำยถึง ภัยจำกยำหรือสำรเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จำก
ธรรมชำติหรือจำกกำรสังเครำะห์ ที่เมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยวิธีกำรกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็น
ช่วงระยะเวลำนำน หรือกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดทุกประเภท ท ำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและ
ต้องเพิ่มขนำดกำรเสพมำกขึ้น และมีผลต่อร่ำงกำยและจิตใจ เช่น สำรระเหย ยำอี กระท่อม 
โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตำมิน รวมถึงเหล้ำ บุหรี่ เป็นต้น 
    2.2 ภัยควำมรุนแรง หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกกำรใช้ก ำลังหรือพลังทำงกำย กำรท ำร้ำยจิตใจ  
กำรใช้ถ้อยค ำหยำบคำย เหยียดหยำม ด่ำทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนำต่อตนเองและผู้อื่น 
หรือกำรแกล้งรังแกกัน ในช้ันเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่ำเหตุ ครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน 
กำรคุกคำมให้หวำดกลัว กำรท ำลำยหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่ำวโทษผู้อื่นท ำให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึน้ 
รวมถึงกำรรังแกผ่ำนโลกไซเบอร์ (cyber bullying) โดยใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
อีเมล กำรส่งข้อควำม SMS เพื่อสร้ำงควำมเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น เป็นต้น 
    2.3 ภัยพิบัติต่ ำง ๆ หมำยถึง ภัยที่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน  
โดยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย 
          2.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรำยที่เกิดจำกสภำวะน้ ำท่วมหรือน้ ำท่วมฉับพลัน  
มีสำเหตุ มำจำกกำรเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
          2.3.2 วำตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกพำยุลมแรง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำร
บ้ำนเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้ำง  
          2.3.3 ภัยหนำว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศที่หนำวจัด อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 8 องศำ
เซลเซียส และอุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
          2.3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลำนำนจน
ก่อให้เกิดควำม แห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 

 หลักฐำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ........................................... 
2. ........................................... 
              ฯลฯ 
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          2.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำท่ีขำดกำรควบคุมดูแล ท ำให้เกิดกำรติดต่อ
ลุกลำมไปตำมบริเวณที่มีเช้ือเพลิงเกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
          2.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมำยถึง ภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำร ทำงธรณีวิทยำ เช่น 
แผ่นดินไหว หลุมยุบ ดินถล่ม สึนำมิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำง
ธรณีวิทยำที่ เกิดขึ้น โดยฉับพลัน และรุนแรง ก่อให้ เกิด  ควำมเสียหำยแก่บ้ำนเรือน  
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ 
    2.4 อุบัติเหตุ หมำยถึง ภัยจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอก
เหตุล่วงหน้ำ แต่มีสำเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงจำกบ้ำน
มำโรงเรียน อุบัติเหตุจำกกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรเล่นน้ ำ เป็นต้น 
    2.5 โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง โรคติดเช้ือชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้นในอนำคต เช่น  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
         โรคอุบัติซ้ ำ หมำยถึง โรคติดเช้ือที่เคยแพร่ระบำดในอดีตกลับมำระบำดขึ้นอีก เช่น  
โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้ำ ปำก เป็นต้น   
    2.6 ฝุ่น PM 2.5 หมำยถึง ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สำมำรถแพร่กระจำยเขำ้
สู่ทำงเดินหำยใจ กระแสเลือด และเข้ำสู่อวัยวะอื่น ๆ ในร่ำงกำย โดยตัวฝุ่นเป็นพำหะน ำสำรอื่น
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 กำรใช้ก ำลัง กำรบีบบังคับ กำรลักพำตัว 
กำรฉ้อโกง กำรหลอกลวง กำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบ มีกำรให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้
ได้มำซึ่งควำมยินยอมของบุคคล รวมถึง กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของบุคคลอื่น 
กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอื่น กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร กำรกระท ำอื่นเสมือน
กำรเอำคนลงเป็นทำส กำรท ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือกำรตัดอวัยวะออกจำกร่ำงกำย 
    2.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน หมำยถึง กำรแสดงอ ำนำจด้วยกิริยำหรือวำจำ  
เป็นพฤติกรรมที่กระท ำอย่ำงต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำหนึ่งโดยกำรเฝ้ำติดตำม ก่อให้เกิด 
ควำมเดือดร้อนร ำคำญและข่มขู่ ท ำให้เหยื่อเกิดควำมตกใจ หวำดกลัว เช่น กำรข่มขู่เหยื่อว่ำจะท ำ
อันตรำยให้ถึงแก่ชีวิต ร่ำงกำยหรือทรัพย์สิน เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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    2.9 อำชญำกรรมไซเบอร์ หมำยถึง ควำมผิดที่กระท ำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของ  
ปัจเจกบุคคลด้วยเหตุ จูงใจทำงอำญำ มีเจตนำท ำให้เหยื่อเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือท ำร้ำยร่ำงกำย 
หรือจิตใจของเหยื่อทั้งทำงตรง ทำงอ้อม โดยใช้เครือข่ำยโทรคมนำคมสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต 
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (ห้องแช็ต อีเมล กระดำนประกำศ และกลุ่มข่ำว) โทรศัพท์เคลื่อนที่  
(SMS/MMS) เป็นต้น 
3. กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ หมำยถึง กรณีที่นักเรียนถูกให้ออก หรือถูกย้ำย
สถำนศึกษำโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับกำรยินยอมจำกนักเรียน มีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรศึกษำท่ีไม่เหมำะสม นักเรียนถูกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสม นักเรียน
ขำดโอกำสในกำรเข้ำศึกษำ เป็นต้น 
    1.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................………............................... 
…………………………....................................................................................………………………............. 
2.  วิธกีารด าเนินงาน 
    2.1 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงภูมคิุ้มกันใหผู้เ้รยีนพร้อมรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ทุกรูปแบบ ดังนี้  
    1) ภัยยำเสพติด
......................................................................................................................................................... 
    2) ภัยควำมรุนแรง
......................................................................................................................................................... 
    3) ภัยพิบัติต่ำง ๆ 
......................................................................................................................................................... 
    4) อุบัติเหต ุ
......................................................................................................................................................... 
    5) โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 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 วิธีกำรช่วยเหลือผู้เรยีนที่ไมไ่ดร้ับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำอย่ำงไร 
(เพื่อใช้ตอบประเด็นตำมนโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ.)  
…………………………....................................................................................………............................... 
…………………………....................................................................................………………………............. 
3.  ปัญหา อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………............................... 
…………………………....................................................................................………………………............. 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………....................................................................................………............................... 
…………………………....................................................................................………………………............. 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภยัจากภัยทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สพก.จชต.) 
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กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภยัจากทุกรูปแบบ  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคกุคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
              รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  1.  ผลการด าเนินงาน 
    1.1 เชิงปริมาณ 
         1.1 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........คน  
         1.2 ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำในสังกัด ด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภยัพิบัติ และภัยคุกคำม 
ทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัว ต่อโรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบตัิซ้ ำ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   
จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
         1.3 สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........แห่ง  
         1.4 สถำนศึกษำในสังกัด ที่มีแผน/มำตรกำรในกำรจดักำรภยัพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอบุัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จ ำนวน........แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ........ 
         1.5 บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สพท. ทั้งหมด จ ำนวน........คน  
         1.6 บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สพท. มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจเรือ่งกำรจัดระบบควำมปลอดภยัต่ำง ๆ  
สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้ จ ำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
    1.2 เชิงคุณภาพ  
…………………………....................................................................................………..................................................... 
…………………………....................................................................................………..................................................... 
2.  วิธกีารด าเนินงาน 
    2.1 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนนิกำรตำมแนวทำงในกำรจดักำรภยัพิบัติ 
และภยัคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) ดังนี้  
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................………..................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่ง 
ในระบบ 
 รำยงำนสรปุผล 
กำรด ำเนินงำนของ สพท. 
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุนใหค้รู  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำร
จัดกำรภัยพิบัติ และภัยคุกคำม 
ทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัว  
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal)   
 รำยงำนสรปุผล 
กำรด ำเนินงำนของ สพท. 
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุนสถำนศึกษำ
ในสังกัดที่มีแผน/มำตรกำร 
ในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   
 รำยงำนสรปุผล 
กำรด ำเนินงำนของ สพท. 
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุนบุคลำกร 

 
 
 

ติดตามและประเมินผล 
โดยเทียบกับค่าเป้าหมาย 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

         2.1.1 ปัญหำ อุปสรรค 
…………………………................................................................................................................………......................... 
………………………….................................................................................................................………………………...... 
         2.1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
…………………………................................................................................................................………......................... 
………………………….................................................................................................................………………………...... 
    2.2 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำท่ีมีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  
ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดังนี้  
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................………..................................................................................... 
         2.2.1 ปัญหำ อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................………..................................................................................... 
         2.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................………..................................................................................... 
    2.3 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบควำมปลอดภัย
ต่ำง ๆ สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้ ดังนี้  
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................………..................................................................................... 
         2.3.1 ปัญหำ อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................………..................................................................................... 
         2.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
…………………………....................................................................................………………………....…………………………..
..................................................................................………..................................................................................... 
 
 

ทำงกำรศึกษำใน สพท. ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง 
กำรจัดระบบควำมปลอดภัยตำ่ง ๆ 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่
โรงเรียนได ้
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำ
มี) โปรดระบ ุ
1. .................................................... 
2. .................................................... 

ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ : 
1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบควำมปลอดภัย ต่ำง ๆ สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้  
   1.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   1.2 กำรจัดระบบควำมปลอดภัย หมำยถึง แนวทำง ระบบ และกำรด ำเนินงำนในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิด   
ควำมปลอดภัยส ำหรับเด็ก ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงอำคำร สถำนที่ เครื่องใช้ เครื่องกีฬำ  
วัตถุอันตรำย กำรมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่ให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก่ออันตรำยให้แก่เด็ก มีระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่ท ำให้เด็กปลอดภัย เช่น ก ำหนดพื้นที่ท่ีปลอดภัยส ำหรับเด็กแตล่ะกลุ่มวัย กำรก ำหนดให้มีผู้ใหญ่ตั้งแต่
สองคนขึ้นไปคอยดูแลควำมปลอดภัยให้เด็กตั้งแต่ก่อนที่เด็กคนแรกจะมำถึงโรงเรียน จนกระทั่งเด็กคนสุดท้ำย
ออกจำกบริเวณโรงเรียน เป็นต้น นอกจำกน้ันอำจจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัให้แก่เด็ก เช่น 
ฝึกเด็ก ให้รู้จักประเมินอันตรำย รู้จักหลบหลีก รู้จักขอควำมช่วยเหลือเมื่อมีภัย จัดให้เด็กใช้ชีวิตร่วมกัน ดูแลให้
ควำมเอื้ออำทรแก่กัน ค่ำยลูกเสือหรือเนตรนำรี และค่ำยบ ำเพ็ญประโยชน์ต่ำง ๆ  เป็นต้น ประเด็น 
ควำมปลอดภัย 3 เรื่อง คือ 
        1.2.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมให้ปลอดภัย หมำยถึง กำรวิเครำะห์อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกสภำพแวดล้อม
ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงอำคำรสถำนที่ เครื่องใช้ เครื่องกีฬำ วัตถุอันตรำย แล้วจัด
สภำพแวดล้อมเหล่ำนั้นให้เหมำะสมเกิดควำมปลอดภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องป้องกันอันตรำย ได้แก่ 
เซฟทีคัท เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ฝำครอบปลั๊กไฟฟ้ำ หรือจัดที่เก็บกล่องใส่ยำ ที่เก็บสำรเคมีและของมีคมให้พ้น
มือเด็ก ตรวจสิ่งช ำรุดจัดหำของเล่นที่ปลอดภัยท ำด้วยวัสดุและสีที่ไม่เป็นอันตรำย ติดตั้งระเบียงลูกกรงที่มี
ควำมถี่  มีระดับสูงจนเด็กไม่สำมำรถปีนป่ำยเล่น ประตูปิดกั้นไม่ ให้ตกจำกที่สูง  หรือจัดที่พักให้มี 
กำรระบำยถ่ำยเทอำกำศได้สะดวก หำกไม่ได้คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงไว้หรือประเมินสถำนกำรณ์ผิดพลำดอำจท ำให้
เด็กได้รับอันตรำยถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
        1.2.2 กำรก ำหนดบริเวณที่ปลอดภัย หมำยถึง กำรที่ผู้ใหญ่จะต้องก ำหนดและจัดให้เด็กไปอยู่ในบริเวณที่
มีควำมปลอดภัย เช่น บริเวณที่เด็กไปอยู่ต้องไม่เป็นที่ลับตำคน ไม่มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำย อยู่ไม่ไกล 
เกินกว่ำที่จะได้ยินเสียง มีกำรก ำหนดบริเวณที่จะไป ก ำหนดเป็นบริเวณส ำหรับเด็กเท่ำนั้นไม่ว่ำจะเป็นห้องพัก  
ท ำกิจกรรม กำรเล่น ห้องน้ ำห้องส้วมเป็นสัดส่วนแยกจำกผู้ใหญ่ กำรก ำหนดวิธีกำรเดินทำงที่ปลอดภัย  
หำกมีกำรนัดหมำยให้เด็กไปท ำกิจกรรมนอกโรงเรียน ผู้ ใหญ่ควรจะรู้ว่ำไปที่ไหน ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร  
และตรวจสอบได้เป็นระยะ ท้ังนี้จะต้องให้เหมำะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

        1.2.3 กฎเกณฑ์แห่งควำมปลอดภัย หมำยถึง กฎเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะต้องก ำหนดและให้เด็กได้เรียนรู้ถึง
กฎเกณฑ์ของควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและอันตรำยที่จะเกิดขึ้น เช่น กฎจรำจร กฎระเบียบ
ข้อบังคับควำมปลอดภัยของสถำนท่ีต่ำง ๆ กำรเดินทำงทำงน้ ำ เครื่องเล่นตำมสวนสนุก กฎและระเบียบปฏิบัติ
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน ในบ้ำน เช่น ก ำหนดเวลำในกำรถึงบ้ำน กำรขับขี่จักรยำนอย่ำงปลอดภัย กำรใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงปลอดภัย กำรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบุคคล โดยกำรก ำหนดตัวบุคคลที่เด็กไปด้วยได้
กำรไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนต้องรู้ว่ำไปกับใคร กำรคบคนแปลกหน้ำ กำรปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ำม กำรหลีกเลี่ยง
และกำรเผชิญต่อเหตุกำรณ์อันตรำย เป็นต้น (จำก : พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 มำตรำ 
63 ระบุว่ำ “โรงเรียนและสถำนศึกษำ ต้องจัดให้มีระบบงำนและกิจกรรมในกำรแนะแนว ให้ค ำปรึกษำ  
และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษำ และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมควำมประพฤติที่เหมำะสม ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและควำมปลอดภัยแก่นักเรียน  นักศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำรและเ ง่ือนไขที่ ได้ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง”) 
2. ภัยคุกคำม จ ำนวน 9 รูปแบบ มีควำมหมำย ดังนี ้
    2.1 ภัยยำเสพติด หมำยถึง ภัยจำกยำหรือสำรเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติหรือจำก    
กำรสังเครำะห์ ที่เมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยวิธีกำรกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลำนำน หรือกำรเข้ำ
ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดทุกประเภท ท ำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนำดกำรเสพมำกขึ้น และมีผลต่อ
ร่ำงกำยและจิตใจ เช่น สำรระเหย ยำอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตำมิน รวมถึงเหล้ำ บุหรี่ เป็นต้น 
    2.2 ภัยควำมรุนแรง หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกกำรใช้ก ำลังหรือพลังทำงกำย กำรท ำร้ำยจิตใจ กำรใช้ถ้อยค ำ
หยำบคำย เหยียดหยำม ด่ำทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนำต่อตนเองและผู้อื่น หรือกำรแกล้งรังแกกัน  
ในช้ันเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่ำเหตุ ครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน กำรคุกคำมให้หวำดกลัว กำรท ำลำย
หรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ  กล่ำวโทษผู้อื่นท ำให้มีสิ่ งไม่ดี เกิดขึ้น รวมถึง กำรรังแกผ่ำนโลกไซเบอร์   
(cyber bullying) โดยใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ อีเมล กำรส่งข้อควำม SMS เพื่อสร้ำง 
ควำมเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น เป็นต้น 
    2.3 ภัยพิบัติต่ำง ๆ หมำยถึง ภัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย 
        2.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรำยที่เกิดจำกสภำวะน้ ำท่วมหรือน้ ำท่วมฉับพลัน มีสำเหตุมำจำกกำรเกิด
ฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
        2.3.2 วำตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกพำยุลมแรง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรบ้ำนเรือน ต้นไม้ และ
สิ่งก่อสร้ำง  
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ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

        2.3.3 ภัยหนำว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศที่หนำวจัด อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 8 องศำเซลเซียส และ
อุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
        2.3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลำนำนจนก่อให้เกิดควำม 
แห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
        2.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำที่ขำดกำรควบคุมดูแล ท ำให้เกิดกำรติดต่อลุกลำมไปตำม
บริเวณที่มีเช้ือเพลิงเกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
        2.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมำยถึง ภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำ เช่น แผ่นดินไหว 
หลุมยุบ ดินถล่ม สึนำมิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน 
และรุนแรง ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บ้ำนเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ 
    2.4 อุบัติเหตุ หมำยถึง ภัยจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้ำ    
แต่มีสำเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงจำกบ้ำนมำโรงเรียน อุบัติเหตุ 
จำกกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรเล่นน้ ำ เป็นต้น 
    2.5 โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง โรคติดเช้ือชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้นในอนำคต เช่น โรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
        โรคอุบัติซ้ ำ หมำยถึง โรคติดเช้ือท่ีเคยแพร่ระบำดในอดีตกลับมำระบำดขึ้นอีก 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 โดยตัวฝุ่นเป็นพำหะน ำสำรอื่นเข้ำมำด้วย 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 กำรใช้ก ำลัง กำรบีบบังคับ กำรลักพำตัว กำรฉ้อโกง กำรหลอกลวง 
กำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบ มีกำรให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมยินยอมของบุคคล รวมถึง     
กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของบุคคลอื่น กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอ่ืน กำรบังคับใช้
แรงงำนหรือบริกำร กำรกระท ำอื่นเสมือนกำรเอำคนลงเป็นทำส กำรท ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือกำรตัดอวัยวะ
ออกจำกร่ำงกำย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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    2.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน หมำยถึง กำรแสดงอ ำนำจด้วยกิริยำหรือวำจำ เป็นพฤติกรรมที่กระท ำ
อย่ำงต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดยกำรเฝ้ำติดตำม ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญและข่มขู่ ท ำให้เหยื่อ
เกิดควำมตกใจ หวำดกลัว เช่น กำรข่มขู่เหยื่อว่ำจะท ำอันตรำยให้ถึงแก่ชีวิต ร่ำงกำยหรือทรัพย์สิน เป็นต้น 
    2.9 อำชญำกรรมไซเบอร์ หมำยถึง ควำมผิดที่กระท ำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคลด้วยเหตุ  
จูงใจทำงอำญำ มีเจตนำท ำให้เหยื่อเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือท ำร้ำยร่ำงกำย หรือจิตใจของเหยื่อทั้งทำงตรง 
ทำงอ้อม โดยใช้เครือข่ำยโทรคมนำคมสมัยใหม่ เข่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (ห้องแช็ต อีเมล 
กระดำนประกำศ และกลุ่มข่ำว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS/MMS) เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัดที่  6  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน้ สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่อำยุ  
12 – 15 ปี ก ำลังศึกษำหรือไดร้ับบริกำร
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1.  ผลการด าเนินงาน  
         สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลประชำกรวัยเรยีน  
ตำม ทร.14 จำกกรมกำรปกครอง และใช้ข้อมูลนักเรยีนที่ก ำลังศึกษำหรือได้รับบริกำรกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) จำกระบบ Data Management Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในกำร
ติดตำมและประเมินผล   
          วิธีกำรค ำนวณประชำกรวยัเรียน ตำม ทร.14 กลุ่มอำยุ 12-15 ปี ก ำลังศึกษำหรือได้รบับริกำรกำรศึกษำ
ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565  

 
 
 
      
2.  วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
         สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดย สพท.
ด ำเนินกำร ดังนี้  
         2.1 น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวช้ีวัดที่ 6 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ตอนต้น สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) โดยต้องก ำหนดกิจกรรมในแผนกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร (M4) ทีแ่สดงให้เห็นถึงกระบวนกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 ได้เข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
         2.2 ระบุช่ือและรหัสโครงกำร ตำมข้อ 2.1 ผ่ำนระบบ e-MES 
         2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในกำรด ำเนินงำน (M6) ตำมโครงกำรที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรยีน ตำม ทร.14  
ได้เข้ำเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ   

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
สพท. ระบุชื่อ โครงกำรและ 
รหัสโครงกำรที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนกำรส่งเสริม สนบัสนุน
ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 
กลุ่มอำยุ 12-15 ปี ในเขตพื้นท่ี
บริกำร ท่ีน ำเข้ำข้อมลูโครงกำร
ในระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR)  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
มำยัง สพฐ. ผ่ำนระบบ e-MES  
ตัวอย่ำง เช่น  
1. ช่ือโครงกำรกำรเพิ่มและ 
สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำให้เยำวชนวัยเรียน 
ได้เข้ำเรียน รหัสโครงกำรคือ  
ศธ 04094-63-0023  
2. ช่ือโครงกำร............................ 
รหัสโครงกำร.............................. 
              ฯลฯ 

 
4 

ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่อำยุ  
12 – 15 ปี ก ำลังศึกษำหรือไดร้ับบริกำร
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565  
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
3 

ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่อำยุ  
12 – 15 ปี ก ำลังศึกษำหรือไดร้ับบริกำร
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่อำยุ  
12 – 15 ปี ก ำลังศึกษำหรือไดร้ับบริกำร
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565  
ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

 
1 

ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุม่อำยุ  
12 – 15 ปี ก ำลังศึกษำหรือไดร้ับบริกำร
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
(ม.1-ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2565  
น้อยกว่าร้อยละ 65 

  
 

ร้อยละของนักเรียนเข้าเรียน       
สุทธิระดับชั้น ม.ต้น สังกัด สพท. 

จ ำนวนนักเรียนที่ก ำลังศึกษำหรือได้รับบริกำรกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) สังกัด สพท. ในปีกำรศึกษำ 2565 

 

ประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 กลุ่มอำยุ 12-15 ปี ในเขตพื้นที่บริกำร 
X 100 = 
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 
- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.) และส ำนักบรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (สศศ.) 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)  

 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (สวก.) ส ำนักบริหำรงำนควำมเป็นเลิศดำ้นวิทยำศำสตร์ศึกษำ (สบว.)  

ศูนย์บริหำรงำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (ศบศ.) และส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)  
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกับ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ส าหรับส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.  ผลการด าเนินงาน 
     1.1 เชิงปริมาณ 
            1.1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปีกำรศึกษำ 2564 (ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565) ทั้งหมด  
จ ำนวน........คน จ ำแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จ ำนวน.........คน ผู้เรียนท่ีมีควำมบกพร่อง จ ำนวน........คน  
           1.1.2 ผู้เรียนปกติที่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร คณุภำพระดับ 3 จ ำแนกรำยดำ้น 
                   1) ด้ำนร่ำงกำย           จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                   2) ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ    จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                   3) ด้ำนสังคม              จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                   4) ด้ำนสติปัญญำ         จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
            1.1.3 ผู้เรียนปกติ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ  
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........  
ตารางที่ 10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำ 
ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และสติปัญญำ จ ำแนกเป็นรำยด้ำน 

ที่ โรงเรียน 

จ านวน
ผู้เรียนปกติ

ระดบัปฐมวัย
ทั้งหมด 

(อ.3) (คน) 

ผู้เรียนปกติทีผ่่านเกณฑ์การประเมินพฒันาการ  
คณุภาพระดับ 3 แยกแต่ละด้าน  

ผู้เรียนปกต ิ
ที่ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน

พฒันาการคณุภาพ
ระดบั 3  

ทั้ง 4 ด้าน  

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปญัญา 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ตย. โรงเรียน ก 120 100 83.33 90 75.00 85 70.83 90 75.00 85 70.83 

ตย. โรงเรียน ข 188 180 95.74 150 79.76 177 94.15 173 92.02 150 79.76 

1 โรงเรียน...            

2 โรงเรียน...            

        รวม 308         235 76.30 

 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์/ 
สังเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ตำรำงที่ 10 แสดงจ ำนวน
และร้อยละของผูเ้รียนปกติ
ระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมิน
กำรพัฒนำ ด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ จ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
(ไฟล์ excel) 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ............................................... 
2. ............................................... 
                   ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป    

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน  
น้อยกว่าร้อยละ 75 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ  :  
1. ผู้เรียนท่ีมคีวำมบกพร่อง หมำยถึง ผู้เรียนที่มีปญัหำทำงกำรเรียนรู้ มีควำมบกพร่องเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ 
ทั้งภำษำพูดและภำษำเขียน มีปญัหำทำงด้ำนกำรฟัง กำรคิด กำรพดูคุยกับผู้อื่น กำรอ่ำน กำรสะกดค ำ  
หรือกำรเรียนวิชำคณติศำสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรรับรู้จำกกำรได้รับบำดเจ็บทำงสมอง  
2. ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน หมำยถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในคุณภำพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้ำน ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 ของ สวก. สพฐ.  
3. เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 3 (ดี) 
ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ. 
4. กำรคิดค ำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติเท่ำน้ัน  
    วิธีค านวณผู้เรียนปฐมวัยมีคณุภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

จ ำนวนผู้เรียนปกตผิ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำคุณภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำนทั้งหมด X 100 
จ ำนวนผู้เรียนปกตริะดับปฐมวัยทัง้หมด (อ.3) 

     1.2  เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………............................... 
 
2.  วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุให้สถำนศึกษำสร้ำงสภำพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ เพื่อใหผู้้เรยีน
ปฐมวัยมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................………….............................. 
3.  ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................………….............................. 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………..............................   
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ระดบัดีขึ้นไป 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94 ขึ้นไป 

1.  ผลการด าเนินงาน  
     1.1 เชิงปริมาณ 
            1.1.1  ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 (ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565) มีผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป จ ำแนกตำมระดับช้ัน 
                     1) ระดับช้ัน ป.1 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     2) ระดับช้ัน ป.2 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     3) ระดับช้ัน ป.3 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     4) ระดับช้ัน ป.4 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     5) ระดับช้ัน ป.5 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     6) ระดับช้ัน ป.6 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     7) ระดับช้ัน ม.1 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     8) ระดับช้ัน ม.2 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     9) ระดับช้ัน ม.3 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     10) ระดับช้ัน ม.4 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
                     11) ระดับช้ัน ม.5 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของ สพท. 
 ตำรำงที่ 11 แสดงผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำม
ระดับช้ัน (ไฟล์ excel) 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .................................................. 
2. .................................................. 
                 ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 88 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

                     12) ระดับช้ัน ม.6 ผู้เรียนที่จบ จ ำนวน........คน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
ตารางที่ 11 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
จ ำแนกตำมระดับช้ัน  
 

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ท่ีจบการศึกษา
ปีการศึกษา 
2564 (คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมี 
ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป  

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        

 

หมายเหตุ :  
1. จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2564 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ รำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำรำยงำนข้อมลูผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 รำยงำนข้อมูล ม.1 – ม.6 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565 
4. วิธีค ำนวณระดบัคุณภำพ 
                                      จ ำนวนผู้เรยีนที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป X 100 
                                         จ ำนวนผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 
 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

     1.2 เชิงคุณภาพ 
……………………....................................................................................................……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  วิธีการด าเนินงาน 
     2.1 สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มคีณุลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี ้
…………………………....................................................................................................……………………………… 
…………………………....................................................................................................……………………………… 
     2.2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรส่งเสรมิ พัฒนำผู้เรียนใหม้รีะเบยีบ วินัย ควำมรับผิดชอบ มีจิตอำสำ 
กตัญญู (ใช้ตอบนโยบำยและจุดเนน้ของ สพฐ. ด้ำนมิติคณุภำพ) โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี ้
…………………………....................................................................................................……………………………… 
…………………………....................................................................................................……………………………… 
3.  ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................………………………………
…....................................................................................................………………………...........................………  
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
………………………...........................................................................................…………………………...........….……
……………………....................................................................................................…………………........…….......... 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุม่พัฒนำระบบบริหำร (กพร.)  

 
  



23 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ไม่ประเมินผล 

1.  ผลการด าเนินงาน  
     สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) จำกส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.  
      
2.  วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดย สพท.
ด ำเนินกำร ดังนี้  
     2.1 น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวช้ีวัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยต้องก ำหนดกิจกรรมใน
แผนกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ดังนี ้

2.1.1 แนวทำงกำรยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
2.1.2 กิจกรรมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้ในกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ หรือผู้เรียน

ในเรื่องกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
2.1.3 กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมของ สพท. ในกำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (ถ้ำมี)  

     2.2 ระบุช่ือและรหสัโครงกำร ตำมข้อ 2.1 ผ่ำนระบบ e-MES 
     2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในกำรด ำเนินงำน (M6) ตำมโครงกำรที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน ปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ            

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
1. สพท. ระบุชื่อ โครงกำรและ
รหัสโครงกำรที่เกีย่วข้องกับกำร
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ท่ีน ำเข้ำ
ข้อมูลโครงกำรในระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 มำยัง สพฐ. ผ่ำน
ระบบ e-MES  ตัวอย่ำง เช่น  
1. ช่ือโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุม่
สำระกำรเรียนรูค้ณติศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ รหสัโครงกำร คือ 
ศธ 04260-65-0001  
2. ช่ือโครงกำร............................. 
รหัสโครงกำร............................... 
                  ฯลฯ 
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  
 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ไดร้ับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ร้อยละ 94 ขึ้นไป 

1.  ผลการด าเนินงาน 
1.1 เชิงปริมาณ 

          1.1.1 ครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........คน  
          1.1.2 ครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ไดร้ับกำรพัฒนำและยกระดับ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
ตารางที่ 14 แสดงจ ำนวนและร้อยละครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีไ่ด้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ประเภท จ านวนครูสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับช้ันประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาท้ังหมด 

(คน) 

ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถ 

ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้ำรำชกำร    
พนักงำนรำชกำร    
อัตรำจ้ำง    

รวม    
หมายเหตุ : 
1. ครูสอนภำษำอังกฤษ หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำง ทุกคนทีป่ฏิบัติกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ 
ในระดับชั้นประถมศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำ หรือสอนท้ังสองระดับชั้น 
2. กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) จ ำแนกเป็น 
   2.1 กำรพัฒนำตนเอง/กำรเรียนรู้พัฒนำผ่ำนระบบ Digital Platform เช่น กำรอบรม/พัฒนำ เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ำนระบบออนไลน์ กำรสัมมนำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (webinar) กำรอบรมทำงไกล กำรรับชม youtube  
ที่มีหลักสูตรในกำรอบรมพัฒนำ และมีใบรับรองกำรเข้ำร่วมอบรมจำกหน่วยจัดอบรมที่ชัดเจน 
   2.2 กำรเข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มหำวิทยำลัย หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
ที่ผ่ำนกำรรับรองหลักสูตรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรส่งเสริม
สนับสนุน ให้ครสูอนภำษำอังกฤษ
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ 
ศูนย์ HCEC  
 ตำรำงที่ 14 แสดงจ ำนวนและ
ร้อยละครูสอนภำษำอังกฤษใน
ระดับช้ันประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำที่ได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (ไฟล์ 
excel) 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .................................................. 
2. .................................................. 
                  ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ไดร้ับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ร้อยละ 92 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ไดร้ับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

 
2 

จ ำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ไดร้ับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ร้อยละ 88 ขึ้นไป 
 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
1 

จ ำนวนครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ไดร้ับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
น้อยกว่าร้อยละ 88 
 
 

   2.3 กำรเข้ำรับกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR จำกศูนย์สอบ HCEC  
3. กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (The Common European Framework of Reference  
for Languages: CEFR) หมำยถึง มำตรฐำนสำกลที่ใช้อธิบำยระดับควำมเชี่ยวชำญทำงภำษำ 

1.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………....................................................................................................…………………………………………. 
…………………………....................................................................................................………………………………………….. 
2.  วิธีการด าเนินงาน 
     2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี ้
…………………………....................................................................................................……………………………….…………. 
…………………………....................................................................................................…………………………………………..          
     2.2 ครูสอนภำษำอังกฤษมีกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้ 
…………………………....................................................................................................……………………………….…………. 
…………………………....................................................................................................………………………………………….. 
3.  ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………………. 
…………………………....................................................................................................…………………………………………..
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................…………………………………………. 
…………………………....................................................................................................………………………………………….. 

  
 

 
  



26 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศกึษาที่สอนในระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING และแบบฝึกทกัษะ 
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.  ผลการด าเนินงาน  
     1.1 เชิงปริมาณ 
           1.1.1 สถำนศึกษำท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน......แห่ง  
           1.1.2 สถำนศึกษำท่ีได้รบักำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) 
ในกำรประเมินระดับนำนำชำตติำมโครงกำร PISA จ ำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... จ ำแนกเป็น 
                  1) กำรเตรียมควำมพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING (อย่างเดียว)  
จ ำนวน...แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
                  2) กำรเตรียมควำมพร้อมด้วยแบบฝึกทักษะกำรแกป้ัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  
(อย่างเดียว) จ ำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
                  3) กำรเตรียมควำมพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ 
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA (ทั้ง 2 อย่าง) จ ำนวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ...... 
 
หมายเหตุ :  
1. กำรนับจ ำนวนสถำนศึกษำทีไ่ดร้ับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์)  
ในกำรประเมินระดับนำนำชำตติำมโครงกำร PISA ให้นับจ ำนวนสถำนศึกษำ 1 แห่ง ต่อ 1 ครั้งเท่ำนั้น 
ดังนี ้
    1.1 สถำนศึกษำได้รับกำรเตรยีมควำมพร้อมฯ เฉพำะระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ให้กรอก
ข้อมูลในช่องระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING  
    1.2 สถำนศึกษำได้รับกำรเตรยีมควำมพร้อมฯ เฉพำะแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำง 
กำรประเมิน PISA ให้กรอกข้อมูลในช่องแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  
    1.3 สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรเตรยีมควำมพร้อมทั้ง 2 รูปแบบให้กรอกข้อมูลในช่องระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA เป็นต้น 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสำมำรถเข้ำดูผลกำรใช้ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ของ
สถำนศึกษำในสังกัดได้จำกระบบข้อสอบออนไลน์ PISA ของศูนย์ PISA สพฐ. ส ำนักทดสอบทำงกำรศกึษำ  

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รำยงำนสรปุผลกำร
ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ
เตรียมควำมพร้อมในกำร
ประเมินระดับนำนำชำตติำม
โครงกำร PISA ด้วยแบบฝึก
ทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA ของ 
สพท. 
 ตัวอย่ำงกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
ของสถำนศึกษำอย่ำงน้อย 3 
แห่ง เช่น ภำพถ่ำย เป็นต้น 
 หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ........................................... 
2. ........................................... 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ไดร้ับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอำ่น คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING และแบบฝึกทกัษะ 
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ไดร้ับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอำ่น คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING และแบบฝึกทกัษะ 
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ไดร้ับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอำ่น คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING และแบบฝึกทกัษะ 
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

        1.2  เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  วิธีการด าเนินงาน  
     สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำทีส่อนในระดบั ม.ต้น ไดร้ับกำรเตรียมควำมพรอ้ม 
(ด้ำนกำรอ่ำน คณติศำสตร์ และวทิยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA โดยมี
แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้  
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
3.  ปัญหา อุปสรรค  
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

 
1 

จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ไดร้ับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอำ่น คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ตำมโครงกำร PISA ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING หรือแบบฝึกทกัษะ 
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
อย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 60 
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศกึษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา  
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 
 
 
 
 

 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ี
สำมำรถจัดกำรเรยีน 
กำรสอนตำมพหุปัญญำ  
ร้อยละ 20 ขึ้นไป และ 
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคลช้ัน ป.3-ม.6  
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 20   
ขึ้นไป 

1.  ผลการด าเนินงาน  
     1.1  เชิงปริมาณ 
     1.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........แห่ง  
     1.1.2 สถำนศึกษำในสังกัดที่มกีำรจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมพหุปญัญำ จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
     1.1.3 ผู้เรียนช้ัน ป.3-ม.6 ในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน.....คน 
     1.1.4 ผู้เรียนช้ัน ป.3-ม.6 ในสังกัดที่ได้รับกำรคัดกรองด้วยระบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ จ ำนวน.....คน คิดเป็นร้อยละ........ โดยมผีลกำรคัดกรองจ ำแนกเป็นรำยด้ำน ดังนี้ 
           1) ด้ำนภำษำ                                  จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
           2) ด้ำนคณิตศำสตร์                        จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
           3) ด้ำนวิทยำศำสตร์                       จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
           4) ด้ำนเครื่องกลและอิเลก็ทรอนิกส์    จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
           5) ด้ำนศิลปะ/มิตสิัมพันธ์                 จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
           6) ด้ำนกำรได้ยิน                            จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
           7) ด้ำนกำรเคลื่อนไหวกลำ้มเนื้อ        จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
           8) ด้ำนสังคมและอำรมณ์                 จ ำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ........   
หมายเหตุ :  
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมแนวพหุปัญญำ หมำยถึง กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน  
เพื่อพัฒนำผู้เรียนตำมควำมสนใจ ควำมถนัด หรือตำมควำมสมัครใจ ซึ่งสำมำรถจดัในรูปแบบกำรเรยีนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560 หรือ เสริมประสบกำรณเ์พิ่มเตมิจำกหลักสูตรได้ 
ตำมบริบทและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ  
 

ตารางที่ 16 แสดงจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6 ที่ได้รับกำรคัดกรองด้วยระบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล  โดยจ ำแนกเป็นรำยด้ำน (กรุณำกรอก
รำยละเอียดข้อมูลในตำรำงดังกล่ำว หน้ำ 30) 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำคัดกรองเพื่อพัฒนำ
พหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคล 
 ตำรำงที่ 16 แสดงจ ำนวน
นักเรียนระดับช้ัน ป.3 - ม.6 ที่
ได้รับกำรคัดกรองด้วยระบบ
ส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษ
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์จำก
ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล  โดยจ ำแนกเป็นรำย
ด้ำน  
 หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 

ฯลฯ 
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1. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ี
สำมำรถจัดกำรเรยีน 
กำรสอนตำมพหุปัญญำ  
ร้อยละ 15 ขึ้นไป และ 
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล ช้ัน ป.3-ม.6 
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 15  
ขึ้นไป 
 
 

 
3 
 
 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ี
สำมำรถจัดกำรเรยีน 
กำรสอนตำมพหุปัญญำ  
ร้อยละ 10 ขึ้นไป และ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 

 

2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล ช้ัน ป.3-ม.6 
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 10   
ขึ้นไป 

    1.2  เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………….......................................................................................................……............................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
2.  วิธกีารด าเนินงาน 
     2.1  สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
โดยใช้กำรคัดกรองด้วยระบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกสจ์ำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ดังนี้  
………………………………………………………….......................................................................................................……............................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
     2.2   สพท. ด ำเนินกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ใหส้ถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ดังนี้ 
            2.2.1 กำรจัดกิจกรรมในหลักสตูร เพื่อเสริมทักษะและควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำรำยบุคคล  
                    1) ด้ำนภำษำ.......................................................................................................................................................... 
                    2) ด้ำนคณิตศำสตร์................................................................................................................................................ 
                    3) ด้ำนวิทยำศำสตร์............................................................................................................................................... 
                    4) ด้ำนเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์............................................................................................................................ 
                    5) ด้ำนศิลปะ/มติิสัมพันธ์....................................................................................................................................... 
                    6) ด้ำนกำรไดย้ิน.................................................................................................................................................... 
                    7) ด้ำนกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อ............................................................................................................................ 
                    8) ด้ำนสังคมและอำรมณ์....................................................................................................................................... 
           2.2.2  กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำพหุปัญญำผู้เรียนรำยบุคคล ดังนี ้
…………………………………………………………......................................................................................................……............................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
3.  ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................……………………………….....................................
...............................................................………………………...........................………............................................................................ 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
……………………...........................................................................................……………………...........….……….…………………..................
..................................................................................…………………........……..................................................................................... 
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1. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ี
สำมำรถจัดกำรเรยีน 
กำรสอนตำมพหุปัญญำ  
ร้อยละ 5 ขึ้นไป และ 
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล ช้ัน ป.3-ม.6 
ทั้ง 8 ด้ำน ร้อยละ 5    
ขึ้นไป 
 

 
1 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ี
สำมำรถจัดกำรเรยีน 
กำรสอนตำมพหุปัญญำ  
น้อยกว่าร้อยละ 5 และ 
2. มีกำรคัดกรองนักเรียน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล ช้ัน ป.3-ม.6 
ทั้ง 8 ด้ำน น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
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ตารางที่ 16  แสดงจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6 ที่ได้รับกำรคัดกรองด้วยระบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์จำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล  โดยจ ำแนกเป็นรำยด้ำน  

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
นักเรียนที่

ได้รับ 
การคัดกรอง 

(คน) 

ร้อยละ ผลการคัดกรองนักเรียน จ าแนกเป็นรายด้าน 
ภาษา  คณิตศาสตร์  

 
วิทยาศาสตร์  

 
เคร่ืองกลและ
อิเล็กทรอนิกส์  

 

ศิลปะ/มิติ
สัมพันธ์  

 

การได้ยิน  
 

การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อ  

สังคมและ
อารมณ ์ 

 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

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

 

หมายเหตุ : 
1. ตำรำงแสดงควำมเช่ือมโยงระหวำ่งทฤษฎีพหุปญัญำของกำรด์เนอร์กบัระบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษระดับชั้น ป.3 - ม.6 ของส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ 
 

ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ ระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษระดับชั้น ป.3 - ม.6 ของสวก. 
1. ปัญญำด้ำนควำมเข้ำใจระหว่ำงบุคคล 1. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนสังคม อำรมณ ์

 2. ปัญญำด้ำนควำมเข้ำใจตนเอง 
3. ปัญญำด้ำนตรรกะ-คณติศำสตร์ 2. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณติศำสตร ์

3. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนเครื่องกลและอเิล็กทรอนิกส ์
4. ปัญญำด้ำนธรรมชำต ิ 4. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร ์
5. ปัญญำด้ำนมิต ิ 5. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ มิติสมัพันธ์ 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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6. ปัญญำด้ำนภำษำ 6. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำ 
7. ปัญญำด้ำนร่ำงกำย - กำรเคลื่อนไหว 7. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อ 
8. ปัญญำด้ำนดนตร ี 8. ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกำรไดย้ิน 
9. ปัญญำด้ำนกำรด ำรงอยู่ของชีวิต ปัญญำดำ้นกำรด ำรงอยู่ของชีวิตยงัไม่มีเครื่องมือท่ีจะสังเกตพฤติกรรม 

เนื่องจำกมีควำมเป็นนำมธรรมสูง ซึ่งเกี่ยวกับจิตและญำญปัญญำ 
 

ซึ่งระบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ พัฒนำมำจำกผลกำรวิจัย กำรสร้ำงแบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษส ำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ของ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์  
2.  นิยำมควำมสำมำรถพิเศษ ท้ัง 8 ด้ำน ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
   2.1 ด้ำนภำษำ (Verbal/Linguistic Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน สำมำรถใช้ภำษำในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด อำรมณ์ และจินตนำกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน 
  2.2 ด้ำนคณิตศำสตร ์(Mathematical/Rembolic Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ กำรเข้ำใจในจ ำนวน ตัวเลข สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรม และนำมธรรม กำรคิดเชิงเหตุผล ทั้ง
กำรคิดเชิงอุปนัย และนิรนัย กำรมองเห็นแบบแผนและควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เป็นไปตำมหลักตรรกศำสตร์ ตลอดจนสำมำรถบู รณำกำร สังเครำะห์ควำมสำมำรถ 
ดังท่ีกล่ำวมำเข้ำด้วยกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน 
 2.3 ด้ำนวิทยำศำสตร์ (Science/Realistic Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจและอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ มีควำมสำมำรถในกำรสังเกต เปรียบเทียบข้อเหมือนและ  
ข้อแตกต่ำง จัดหมวดหมู่และเรียงล ำดับ สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ หำเหตุผล รวมทั้งกำรทดลองพิสูจน์ควำมจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน 
    2.4 ด้ำนเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ (Mechanical/Electronics Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องพลังงำน กลไก หรือกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ระบบควบคุม
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/ต่ ำ ควำมถี่ และจังหวะของเสียงซึ่งน ำไปสู่
กำรสร้ำงอำรมณ์ ควำมรู้สึก แล้วน ำมำถักทอเพื่อแสดงออกซึ่งควำมสำมำรถท่ีเกี่ยวข้องกับเสียงได้เหนือกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน 
 2.7 ด้ำนกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อ (Somatic/Bodily Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรควบคุมกล้ำมเนื้อ ทั้งกล้ำมเนื้อมัดเล็กและกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ สำมำรถควบคุมร่ำงกำย 
ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร ซึ่งแสดงออกให้เห็นประจักษ์ในด้ำนควำมเร็ว ควำมยืดหยุ่น ควำมสมดุล และควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะทำงร่ำงกำย รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเนื้อร่ำงกำย
ในกำรแสดงออกถึงควำมคิด ควำมรู้สึก ได้เหนือกว่ำบุคคลอื่นในวัยเดียวกัน 
 2.8 ด้ำนสังคมและอำรมณ์ (Social and Emotional Abilities) หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม มีควำมไวต่อกำรรับรู้และ  
กำรตอบสนองควำมรู้สึกและควำมต้องกำรของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสำมำรถบริหำรจัดกำรและควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้อย่ำงโดดเด่นกว่ำบุคคลในวัยเดียวกัน 
อ้ำงอิงจำก : ระบบส ำรวจแววควำมสำมำรถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2565  
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3.  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรำยงำนกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบคุคล ดังนี ้ 
 3.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ รำยงำนกำรคดักรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล นักเรียนระดับช้ัน ป.3 - ม.3  
 3.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ รำยงำนกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 
4.  จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดกรองพหุปัญญำ ทั้ง 8 ด้ำน สำมำรถนับซ้ ำได้ 
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กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. สพท. มีระบบบริหำรจดักำรทีเ่ป็น
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบรหิำร
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

1.  ผลการด าเนินงาน  
     1.1 เชิงปริมาณ  
          1.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........แห่ง 
          1.1.2 สถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจดักำรทีเ่ป็นดิจิทลั จ ำแนกเป็นรำยด้ำน ดังน้ี  
                 1) ด้ำนวิชำกำร                   จ ำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
                 2) ด้ำนงบประมำณ              จ ำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
                 3) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล   จ ำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
                 4) ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป         จ ำนวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
          1.1.3 สถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรจดักำรทีเ่ป็นดิจิทลั ครบทั้ง 4 ด้ำน จ ำนวน........ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ........  
 
ตารางที่ 18.1 แสดงระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ของ สพท. ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

ด้าน ชื่อระบบบริหารจดัการที่
เป็นดิจิทัล 

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา  

ด้ำนวิชำกำร                     
ด้ำนงบประมำณ                
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล     
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป           

     

        
ตารางที่ 18.2 แสดงระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ของสถำนศึกษำท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศกึษำ 
 

ด้าน ชื่อระบบบริหารจดัการที่
เป็นดิจิทัล 

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา  

ด้ำนวิชำกำร                     
ด้ำนงบประมำณ                
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล     
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป           

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 ระบบบริหำรจดักำรที่เป็น
ดิจิทัล ท้ัง 4 ด้ำน ของ สพท. 
 ตัวอย่ำงสถำนศึกษำมี
ระบบบรหิำรจดักำรที่เป็น
ดิจิทัล ครบทัง้ 4 ด้ำน  
อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 ตำรำงที่ 18.1 แสดงระบบ
บริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทัล 
ของ สพท. ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำ (ไฟล์ excel) 
 ตำรำงที่ 18.2 แสดงระบบ
บริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทัล 
ของสถำนศึกษำท่ีใช้ในกำร
บริหำรจดักำรกำรศึกษำ (ไฟล์ 
excel) 
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ............................................ 
2. ............................................ 

ฯลฯ 
 

 

 
4 

1. สพท. มีระบบบริหำรจดักำรทีเ่ป็น
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบรหิำร
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

 
3 

1. สพท. มีระบบบริหำรจดักำรทีเ่ป็น
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบรหิำร
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

 
2 

1. สพท. มีระบบบริหำรจดักำรทีเ่ป็น
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบรหิำร
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน  
ร้อยละ 75 ขึ้นไป  

 
1 

1. สพท. มีระบบบริหำรจดักำรทีเ่ป็น
ดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน และ 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำใช้ระบบบรหิำร
จัดกำรที่เป็นดิจิทัล ครบทั้ง 4 ด้ำน  
น้อยกว่าร้อยละ 75  

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 

จัดท าเป็นไฟล์ excel แนบ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ : 
1. กำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรพัฒนำงำนโดยกำรน ำข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรสนเทศของ สพฐ. 
หรือระบบสำรสนเทศท่ี สพท. พัฒนำ หรือระบบสำรสนเทศท่ีสถำนศึกษำพัฒนำขึ้น เพื่อน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร หรือใช้ในบริหำรจัดกำรศึกษำ เช่น กำรวำงแผนกำรรบันักเรียน กำรบริหำรจัดกำรงำนสำรบรรณ 
งำนบุคลำกร เป็นต้น 
2. ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล หมำยถึง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
หรือกำรน ำ Application Social Media มำใช้เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของ สพท. และสถำนศึกษำ 
3. กำรบริหำรจัดกำร ทั้ง 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยสำมำรถใช้ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล จ ำนวน 1 ระบบ หรือ มำกกว่ำ 
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรครบทั้ง 4 ด้ำน  
     1.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  วิธกีารด าเนินงาน  
     2.1 สพท. ด ำเนินกำรส่งเสรมิ สนับสนุนพัฒนำระบบบริหำรจดักำรที่เป็นดิจิทลั เพื่อกำรบริหำรจดักำร 
ของสถำนศึกษำ ดังนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     2.2 สพท. หรือสถำนศึกษำ มกีำรคิดค้นนวัตกรรมหรือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีเ่ป็นดิจิทลั ในกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรศึกษำ ดังนี้ (ถ้ำมี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 19 สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุม่พัฒนำระบบบริหำร (กพร.)  และส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบคุคลและนิติกำร (สพร.) 
 
กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศกึษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนบริหำรพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (สบน.)  ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.)  
และส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศกึษำตอนปลำย (สมป.)  

 
กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA 

- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.) 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

- ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สตผ.) 
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ส่วนที่ 2 
    

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา พ.ศ. 2560 
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มาตรฐานท่ี 1 การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลั กการสร้างและพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้   

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี   
การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน น าข้อมูล

สารสนเทศมาใช้ในการจัดท าแผน ส่งเสริม สนับสนุน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสร้าง พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
บริหารและการจัดการศึกษา มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบ และสะท้อนถึงความเชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกัน สมเหตุสมผล  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตร งตามสภาพจริง  
โดยพิจารณา ดังนี้ 

1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ในการน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3) มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์กา ร และนโยบาย 
ทุกระดับ 

4) มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน 
5) มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลากหลายช่องทาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีปร ะสิทธิภาพ  

และเกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
6) มีรายงานผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 6 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา)  
................................................................................................................................. 
2.  ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการบริหารจดัการทีด่ ี
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
โปรดระบุ (เช่น เอกสารเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์) 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 5 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 4 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
มีความชัดเจน น้อยกว่า 3 ประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการ พัฒนาคน พัฒนางาน เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern 
Learning Organization) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์การ โดยการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ เพ่ือท าให้บุคลากร มีความรู้ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ 
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด มีการบริหารองค์การที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒ นางาน และพัฒนาองค์การ  
มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสู่เป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการ 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของบุคลากรและองค์กร อย่างเป็น ระบบ ชัดเจน 

ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง โดยพิจารณา ดังนี้ 
1) มกีารส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความกระตือรือร้นในการศึกษา ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถรับรู้ เรียนรู้ และน าไปใช้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
2) มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ จากนั้น มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท า KM/PLC อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง น าผลการด าเนินงานที่ได้จากการท า KM/PLC ไปใช้
ในการพัฒนาองค์การ 
 3) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีการใช้  
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4) มีการน ากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง พัฒนางานภายในกลุ่ม พัฒนางานระหว่างกลุ่ม และภายในองค์กร  
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการ
พิจารณา) 
.............................................................................................................................. 
2.  ปัญหา อุปสรรค  
.............................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.............................................................................................................................. 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรด
ระบุ (เช่น โครงการ/กิจกรรม) 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560   
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ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา   
การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและ 

การจัดการศึกษาตามภารกิจที่ก าหนดในกฎหมาย โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
ในทุกระดับ ตามกรอบภารกิจการกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไ ป ซึ่งมีการส่งเสริม 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีความสอดคล้องกับแนวทางตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสมเหตุสมผล มีการเก็บและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เอกสารร่องรอย ชัดเจน ตรงประเด็น โดยพิจารณา ดังนี้ 
 1) มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน โดยมีรูปแบบ วิธีการที่สามารถตรวจสอบและประเมินความส าเร็จได้ ท าให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

2) มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างานขององค์คณะบุคคล มีการจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน 
มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการท างานขององค์คณะบุคคลอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคล 

3) มีระบบการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน โดยมีการประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในแนวทางการด าเนิ นงาน และมีรูปแบบการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4) มีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีรูปแบบวิธีการท างาน
อย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา) 
.............................................................................................................................. 
2.  ปัญหา อุปสรรค  
.............................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.............................................................................................................................. 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
กระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการจดัการศึกษา 
 แผนภูม/ิโครงสร้างการบริหารจัดการ
องค์กร 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรด
ระบุ  
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  
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มาตรฐานท่ี 2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
 การบริหารงานด้านวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง การวัดผล ประเมินผลน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และมีการประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ การผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบ วิธีการวัดผล ประเมินผลน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชากา รสอดคล้องกับสภาพจริง พัฒนาการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการส่งเสริม สนับสนุนกับภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีความชัดเจน เป็นระบบ  
และน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง โดยพิจารณา ดังนี้ 

1) พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้ องแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่น 
ความต้องการของสถานศึกษาและทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริม  
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยไปส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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3) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาให้มีการนิเทศภายในที่เป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรี ยนรู้ 
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะการคิด 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน มีการจัดให้มีเครือข่ายบริการเก่ียวกับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาครู เพ่ือให้ครู
สามารถผลิตและใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษา และมีการสนับสนุนครูให้มีการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโน โลยีทางการศึกษา  
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

5) ส่งเสริมและจัดท าข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และน าผลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียน เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นตามสภาพจริงอย่าง ต่อเนื่อง มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการจัดท าหรือจัดหาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ครูด าเนินการวัดผลประเมินผ ลการเรียนการสอน โดยเน้น 
การประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 

6) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง มีการติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มีการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการน าผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาและจัดท าเอกสารเผยแพร่ 

7) ส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการวิจัยในการปฏิบัติงาน และการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริม  
ให้สถานศึกษามีการวิจัยในการปฏิบัติงาน และน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการวิจัย และมีการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงา นเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และเผยแพร่ผลการวิจัย 

8) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพั ฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปรายงานผล
การด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน และจั ดให้มี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และเครือข่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
และมีการสรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายวิชาการ และน าผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 9 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา) 
................................................................................................................................. 
2.  ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................. 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายงานสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
บริหารงานดา้นวิชาการ  
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 8 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 7 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 9 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 6 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 9 ประเด็น และ  
มีความชัดเจน น้อยกว่า 6 ประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
 การบริหารงานด้านงบประมาณ หมายถึง กระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้งบประมาณ สรุปรายงานผล      
การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานด้านงบประมาณรวมถึง การขับเคลื่ อนนโยบาย 
ลงสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ   

การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณา ดังนี้ 
1) มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการ ศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2) มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน และมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง น ามาใช้ในการบริหารงาน 

ท าให้งานมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3) มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ  

มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปฏิทินที่ก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน จากระบบ GFMIS มีรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายเป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผลการใช้งบประมาณ และมีผลการเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และมีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 

4) มีการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ครอบคลุมภารกิจความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
มีการด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีได้ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับตรวจ
ทราบเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระบบที่ก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในปร ะจ าปี รายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณ 
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา) 
.............................................................................................................................. 
2.  ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.............................................................................................................................. 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณ 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรด
ระบุ  
1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ  
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง อย่างถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจร รยาบรรณวิชาชีพ  
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงานด้ านการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เต็มความสามารถ มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง 
โดยพิจารณา ดังนี้ 

1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
มีการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลดของจ านวนประชากรวัยเรียน เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และจัดตามความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ และมีการสรุปและรายงานผลตามแผนอัตราก าลัง 
และน าผลไปวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) จัดท าแผนหรือแนวทางเพ่ือใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการสรรหา บรรจุ แต่ งตั้ง ย้าย โอน  
การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการ โดยมีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
การสรุปและรายงานผลการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าผลไปใช้ในการพัฒนางาน 

3) มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และมีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าผลไปใช้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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4) มีการวางแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงวางแผนการด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
อย่างต่อเนื่อง มีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้กระท าผิดวินัยลดลง 
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่มีผู้กระท าผิดวินัย มีการจัดระบบในการด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีการสรุป  
และรายงานผลการด าเนินงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงสรุปและรายงานผล การด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี
ของรัฐ และน าผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการบริหารงาน
บุคคล ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา) 
.............................................................................................................................. 
2.  ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.............................................................................................................................. 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
3. แนวทางการพิจารณาข้อ 2 พิจารณาจากบทบาทภาระหน้าท่ีตามบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่ช่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานอ่ืน ๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่าย  
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน การบริหารจัดการอาคารสถ านที่ 

ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง 
โดยพิจารณา ดังนี้ 

1) มีการสร้าง พัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร  ประสานเชื่อมโยง
ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง หรือพัฒนา หรือน านวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาประยุกต์ใช้ และมีการสรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง พัฒนา 

2) มีการส่งเสริม สนับสนุนจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ทั่วถึง
เขตบริการและครอบคลุมประชากรวัยเรียนตามส ามะโนประชากรวัยเรียน และรับนักเรียนนอกเขตบริการ มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน มีการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศส ามะโนนักเรียน
และการรับนักเรียนและน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนการรับนักเรียน 

3) มีการมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ ในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีแผนผังอาค ารสถานที่  
มีการวางแผน พัฒนา และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ทั้งในส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา ความปลอดภัย ทันสมัย 
พร้อมใช้ อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งน าผลการประเมิน
ไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้อาคาร สถานที่ มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึก สุขนิสัยที่ดีในการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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4) มีการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อ ง มีการปรับปรุง 
พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริม สนับสนุน แนะน า ช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาม าตรฐาน 
การปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติ งานและน าผลมาใช้ 
ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5) มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการด าเนินงานตามภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงและวางแผนปรับปรุงตามแนวทางการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดอย่างชัดเจน มีการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานการตรวจเงินแ ผ่นดิน ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและน าผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

6) มีการวางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ เข้าใจ มี การรับฟังความ
คิดเห็นการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานการด าเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการให้บริการสวัสดิ
การและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข และไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และมีการสรุปผลและรายงานผล
การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าผลมาจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเป็นขวัญก าลังใจอย่างต่อเนื่อง 

7) มีการวางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพ่ื อการศึกษา
และประสานงานการด าเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีการด าเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาหลากหลายช่องทาง และมีการสรุปผล
และรายงานผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และน าผลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 7 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการบริหาร
ทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในแนวทางการ
พิจารณา) 
........................................................................................................................... 
2.  ปัญหา อุปสรรค  
........................................................................................................................... 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................... 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ด าเนินงานด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 6 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 5 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 7 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 4 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 7 ประเด็น และ 
มีความชัดเจน น้อยกว่า 4 ประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา  หมายถึง การจัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาเป็นกลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือน าผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพิจารณา 
 1) มีการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืนเป็นกลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
3) มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิ ชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ

บริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้ านการ

บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 4 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลกั 4 ด้าน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ตามประเด็นในแนวทางการพิจารณา) 
.................................................................................................................................... 
2.  ปัญหา อุปสรรค 
.................................................................................................................................... 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.................................................................................................................................... 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รายงานผลการด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และ ประเมินผล ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ 2565 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 

ฯลฯ 

 
4 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น 

 
3 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 2 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 1 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ประเด็น และ 
ไม่ชัดเจนทุกประเด็น 

 หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากแนวทางการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
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มาตรฐานท่ี 3 สมัฤทธผิลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ

การจัดการศึกษา ตามบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วยในส านักงาน และประสบความส าเร็จ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิ
ภาพของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้ 

แนวทางการพิจารณา 
ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 5 ช้ินงานขึ้นไป 
 

รายละเอียดของผลงานหรือชิ้นงานที่เสนอตามแบบที่ก าหนด 
(ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565) 

- รายละเอียดการกรอกข้อมูลดังเอกสารแนบ - 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รายละเอียดของผลงานหรือช้ินงานท่ี
เสนอตามแบบท่ีก าหนด  
(ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565) 
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
โปรดระบุ  
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 

ฯลฯ 

 
4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 4 ช้ินงาน 
 

 
3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 3 ช้ินงาน 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 2 ช้ินงาน 
 

 
1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างได้ น้อยกว่า 2 ช้ินงาน 
 

 



1 
 

เอกสารแนบ 
ผลงาน Best Practice ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ผลงานชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน........................................................................................................................................................ 

ความเป็นมา 
................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  

วิธีการด าเนินงาน/กระบวนการ  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

รูปแบบ/เทคนิค ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
..................................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................................................. 

ผลส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 

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

.................................................................................................................................................................................. 
เชิงคุณภาพ 

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

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

ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
........................................................................................................................................ .......................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม (อย่างน้อย 4 ภาพกิจกรรม) 
 
 

ฯลฯ 

 

57 



58 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนา ส่ งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ในรอบปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานวางแผน จัดท าฐานข้อมูล พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง 

(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 

1.  ผลการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในสังกัดทั้งหมด จ านวน........แห่ง 

  1.1 สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยไดร้บัการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล โดยหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 

  1.2 สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รายงานสรปุผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ 2565 
  หลักฐานอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ...................................... 
2. ...................................... 

ฯลฯ 
 
 

2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 100 และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
แต่ละมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

 
4 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
3 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 

ตารางที่ 3.2.1 แสดงผลการประเมินตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกราย
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

จ านวน
สถานศึกษา 

ท่ีจัดการเรียน 
การสอนระดับ

การศึกษา
ปฐมวัย (แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยท่ีมีผลการ
ประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในจ าแนกตาม

ระดับคุณภาพ (แห่ง) 

สรุปผลการ
ประเมินคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา  
รายมาตรฐาน 
ระดบัดีขึ้นไป ก าลัง

พัฒนา 
ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม จ านวน 

(แห่ง) 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
เด็ก 

 

       

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ        

มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

     
  

  2.  วิธีการด าเนินงาน 
 2.1 การจัดท าข้อมูลและการจัดท าแผน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากบั ดูแล ติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา   
....................................................................................................................................................... 

2.2 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
........................................................................................................................................................ 
3.  ปัญหา อุปสรรค 
........................................................................................................................................................  
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
........................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ :  
สถานศึกษาส่งรายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ สพฐ. 
ก าหนด 

2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป   

 
2 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป   

 
1 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งระดับดีขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
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(2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับคุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 

1.  ผลการด าเนินงาน 
     1.1  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมด  
จ านวน........แห่ง 
           1.1.1 สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการสอนระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล โดยหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน……..แห่ง คิดเป็นร้อยละ…….. 

        1.1.2 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน........แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ........ 
 
ตารางที่ 3.2.2 แสดงผลการประเมินตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกราย
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับขั้นพื้นฐาน 

จ านวน
สถานศึกษา 

ท่ีจัดการเรียน
การสอนระดับ

การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีผล
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในจ าแนก

ตามระดับคุณภาพ (แห่ง) 

สรุปผลการ
ประเมินคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา 
รายมาตรฐาน 
ระดบัดีขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 

 

       

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

     
  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     
  

 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รายงานสรปุผล 
การประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และ 2565 
  หลักฐานอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ........................................ 
2. ........................................ 

                ฯลฯ 
 

2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 100 และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

 
4 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

 
3 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
2 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแลคณุภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 และ 

 2.  วิธีการด าเนินงาน 
      2.1 การจัดท าข้อมูลและการจัดท าแผน เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา    
............................................................................................................................................................. 

   2.2 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
............................................................................................................................................................. 
3.  ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ :  
สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ สพฐ. 
ก าหนด 

2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป   

 
1 

1. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน  
ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด น้อยกว่าร้อยละ 100 หรือ 
2. จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด  
น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 
3. จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร หมายถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียนระดับปฐมวัย  
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินความสาม ารถ 
ในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ การเขียน และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงาน วางแผน จัดท าฐานข้อมูล พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ช่วยเหลือและติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน ได้ครอบคลุม 

และท่ัวถึง สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง 
ประเด็นย่อยที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   

(เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมี

คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
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ประเด็นย่อยท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ติดตามแต่ไม่ประเมินผล 1.  ผลการด าเนินงาน  
     สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test : NT) จาก สทศ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล 
 
2.  วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย สพท.ด าเนินการ ดังนี ้
     2.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งช้ีที่ 3 ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test : NT) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องก าหนดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมของ
โครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือ ผู้เรียนในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน  
     2.2 ระบุช่ือและรหสัโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES 
     2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการด าเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้รายงานผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา หรือ ผู้เรียนในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหสั
โครงการที่เกีย่วข้องกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ท่ีน าเข้า
ข้อมูลโครงการในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น  
1. โครงการการนิเทศเชิงรุกเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ NT 
รหัสโครงการ คือ 3000-65-1000  
2. ช่ือโครงการ.................................. 
รหัสโครงการ.................................... 

ฯลฯ 
 

 
ประเด็นย่อยท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET )  
- บูรณาการใช้ผลร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)) 
 
ประเด็นย่อยที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป) 
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ประเด็นย่อยท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(1) ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีจบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

1.  ผลการด าเนินงาน  
ตารางที่ 3.3.5.1 แสดงจ านวนผู้เรียนช้ัน ป.6/ม.3 ที่จบการศึกษา จ าแนกตามระดับผล
การประเมิน  

ระดับชั้น จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษา 
จ าแนกตามระดบัผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคดิ
วิเคราะห์ และการเขียน (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดบัดขีึ้นไป 

 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ป.6        
ม.3        

หมายเหตุ : เก็บข้อมูลตามแบบ ปพ.3 (แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 
2.  กระบวนการส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร   
..................................................................................................................................... 
3.  ปัญหา อุปสรรค
.................................................................................................................................... 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.................................................................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รายงานสรปุผลการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนฯ ปีการศึกษา 2564 
  หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ......................................... 
2. ......................................... 

ฯลฯ 
 

 
4 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีจบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีจบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีจบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
1 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีจบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ชั้นใดชั้นหนึ่ง ผ่านในระดับดีขึ้นไป  
น้อยกว่าร้อยละ 60  
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(2) ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

1.  ผลการด าเนินงาน  
ตารางที่ 3.3.5.2 แสดงจ านวนผู้เรียนช้ัน ม.3/ม.6 ที่จบการศึกษา จ าแนกตามระดับผลการประเมิน 

ระดับชั้น จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษา 
จ าแนกตามระดบัผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคดิ
วิเคราะห์ และการเขียน (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดบัด ี 

ขึ้นไป 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ม.3        
ม.6        

หมายเหตุ : เก็บข้อมูลตามแบบ ปพ.3 (แบบรายงานผู้ส าเร็จการศกึษา) 
 
2.  กระบวนการส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร   
.......................................................................................................................................... 
3.  ปัญหา อุปสรรค
.......................................................................................................................................... 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รายงานสรปุผล 
การส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนฯ ปีการศึกษา 2564 
  หลักฐานอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ......................................... 
2. ......................................... 

ฯลฯ 
 

 
4 

ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
1 

ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ชัน้ใดชั้นหนึ่ง ผ่านในระดับดี 
ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60  
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ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หมายถึง 

ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ประเด็นย่อยท่ี 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา  
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 100 

1.  ผลการด าเนินงาน  
     1.1 สพท. ต้องรายงานข้อมูลใน ระบบ e-MES หัวข้อ การติดตามประชากรวยัเรยีน 
เข้าเรียนช้ัน ป.1 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) เพื่อ สพฐ. จะน ามาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  
     1.2 สพท. รายงานวิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.  กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา 
ให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
...................................................................................................................................................... 
3.  ปัญหา อุปสรรค 
...................................................................................................................................................... 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...................................................................................................................................................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 หลักฐานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบุ  
1. ........................................... 
2. ........................................... 

ฯลฯ 

 
4 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้าเรียนใน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 น้อยกว่าร้อยละ 97 
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ประเด็นย่อยท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

1. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรือ  
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรยีนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ลดลง และอตัราการออกกลางคันต่ ากว่าอัตรา
การออกกลางคันของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่อง 2 ปี 

1.  ผลการด าเนินงาน  
    สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลอัตราการ
ออกกลางคันของผู้เรียน จาก สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล           
หมายเหตุ : 
1. อัตราการออกกลางคันของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
เท่ากับ......... (ข้อมูลจาก สนผ.)    
2. อัตราการออกกลางคันของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
เท่ากับ......... (ข้อมูลจาก สนผ.)    
2.  วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย 
สพท. ด าเนินการ ดังนี้  
     2.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งช้ีที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการออก
กลางคันลดลง ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องก าหนดกิจกรรม
ในแผนการจัดกิจกรรมของโครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานตามประเด็น ดังนี ้
           2.1.1 ผลการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ และผลการจดัท าแผน ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
           2.1.2 ผลการด าเนินการเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนนิการคน้หา เฝา้
ระวัง ตดิตาม และช่วยเหลือเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
           2.1.3 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออก
จากระบบ และช่วยเหลือให้ผู้เรียนกลับเข้าสูร่ะบบการศึกษา 
     2.2 ระบุช่ือและรหสัโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES 
     2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการด าเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้
รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อ
ก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหสั
โครงการที่เกีย่วกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน หรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับส่งเสรมิ สนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการค้นหา  
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือ
เด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาภาค
บังคับให้เข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพที่น าเข้าข้อมูลโครงการใน
ระบบตดิตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. 
ผ่านระบบ e-MES ตัวอยา่ง เช่น  
1. ช่ือโครงการอบรมยกระดับ
คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรยีน
ออกกลางคัน รหัสโครงการ  
ศธ 5000-65-1000  
2. โครงการส่งเสรมิโอกาสทางการ
ศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน
รหัสโครงการ 6000-65-2000  
3. ช่ือโครงการ............................... 
รหัสโครงการ................................. 
                ฯลฯ 

 
4 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ลดลง และมีอัตราการออกกลางคันในปี
ปัจจุบัน ต่ ากว่า อัตราการออกกลางคันของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
3 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ไม่ลดลง แต่มีอตัราการออกกลางคันในปี
ปัจจุบัน ต่ ากว่า อัตราการออกกลางคันของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
2 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ลดลง แต่มีอตัราการออกกลางคันในปีปัจจุบัน 
สูงกว่า อัตราการออกกลางคันของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1 

อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ไม่ลดลง และมีอัตราการออกกลางคันในปี
ปัจจุบัน สูงกว่า อัตราการออกกลางคันของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 



68 
 

ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(1) ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 100 

1.  ผลการด าเนินงาน  
     สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผู้เรยีนที่จบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนตอ่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากระบบ Data Management 
Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล 
      วิธีการค านวณร้อยละของนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 
 
 
2.  วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย 
สพท.ด าเนินการ ดังนี้  
     2.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งช้ีที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3  และมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 (1) ผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องก าหนดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมของ
โครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
     2.2 ระบุช่ือและรหสัโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES 
     2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการด าเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้
รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหสั
โครงการที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการส่งเสริม สนบัสนุน
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการของสถานศึกษาใหไ้ด้รบั
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ที่น าเข้าข้อมูล
โครงการในระบบตดิตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น  
1. ช่ือโครงการการเพิ่มและสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เยาวชนวัยเรียนได้
เข้าเรียน รหัสโครงการคือ ศธ 
04094-63-0023  
2. ช่ือโครงการ............................ 
รหัสโครงการ.............................. 

ฯลฯ 

 
4 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ในปีการศึกษา 2565  ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ในปีการศึกษา 2565  ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ในปีการศึกษา 2565  ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่จบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ในปีการศึกษา 2565 น้อยกว่าร้อยละ 97 

 

ร้อยละของนักเรียนทีจ่บ    = 
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 

จ านวนนกัเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2565   x 100 
  จ านวนนักเรียนทีจ่บชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 
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(2) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.  ผลการด าเนินงาน  
     สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผู้เรยีนที่จบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนตอ่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากระบบ Data Management 
Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล 
     วิธีการค านวณร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 
 
 
 
2.  วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย 
สพท.ด าเนินการ ดังนี้  
     2.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งช้ีที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตรา
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3  และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (2) ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องก าหนดกิจกรรมใน
แผนการจัดกิจกรรมของโครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
     2.2 ระบุช่ือและรหสัโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES 
     2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการด าเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้
รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหสั
โครงการที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการส่งเสริม สนบัสนุน
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการของสถานศึกษาใหไ้ด้รบั
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ที่น าเข้าข้อมูล
โครงการในระบบตดิตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น  
1. ช่ือโครงการการเพิ่มและสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เยาวชนวัยเรียนได้
เข้าเรียน รหัสโครงการคือ ศธ 
04094-63-0023  
2. ช่ือโครงการ............................ 
รหัสโครงการ.............................. 

ฯลฯ 

 
4 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 น้อยกว่าร้อยละ 75 

จ านวนนักเรยีนเขา้เรยีนชัน้ ม.4 หรอืเทยีบเท่า ปีการศึกษา 2565  x 100 
  จ านวนนักเรียนทีจ่บชั้น ม.3 ปกีารศึกษา 2564 

ร้อยละของนักเรียนทีจ่บ   = 
ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ 

ชั้นม.4 หรือเทียบเท่า 
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3) ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน (เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

1.  ผลการด าเนินงาน  
     สพท. ไม่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ สพฐ. จะใช้ข้อมูลผู้เรยีนที่จบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนตอ่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากระบบ Data Management 
Center (DMC) ของ สนผ. สพฐ. ในการติดตามและประเมินผล 
     วิธีการค านวณร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น ใน
ปีการศึกษา 2565 
     
 
2.  วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     สพฐ. จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย 
สพท.ด าเนินการ ดังนี้  
     2.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะใช้ตอบตัวบ่งช้ีที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตรา
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยต้องก าหนดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรม
ของโครงการ (M4) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนที่จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
     2.2 ระบุช่ือและรหสัโครงการ ตามข้อ 2.1 ผ่านระบบ e-MES 
     2.3 รายงานความก้าวหน้า ในการด าเนินงาน (M6) ตามโครงการที่ระบุในข้อ 2.2 โดยให้
รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
สพท. ระบุชื่อ โครงการและรหสั
โครงการที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการส่งเสริม สนบัสนุน
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการของสถานศึกษาใหไ้ด้รบั
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ที่น าเข้าข้อมูล
โครงการในระบบตดิตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มายัง สพฐ. ผ่าน
ระบบ e-MES ตัวอย่าง เช่น  
1. ช่ือโครงการการเพิ่มและสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เยาวชนวัยเรียนได้
เข้าเรียน รหัสโครงการคือ  
ศธ 04094-63-0023  
2. ช่ือโครงการ............................ 
รหัสโครงการ.............................. 

ฯลฯ 
 

 
4 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ในปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ในปีการศึกษา 2565 น้อยกว่าร้อยละ 40 

 

ร้อยละของนกัเรียนที่จบชั้น ม.6  = 
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

จ านวนนักเรียนเข้าเรียนชัน้ ม.6 ได้ศกึษาตอ่ในระดับที่สงูขึน้ ปีการศกึษา 2565 x 100 
             จ านวนนักเรียนที่จบชัน้ ม.6 ปีการศึกษา 2564 
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ประเด็นย่อยท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

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

1.  ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กพิการเรยีนรวมทีไ่ด้รบัการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสรมิ ให้ได้รับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (Individualized Education Program : IEP) 

ประเภทความพิการ 

เด็กพิการเรียนรวมท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
จ าแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) 

จ านวนท้ังหมด (คน) 
จัดท าแผน IEP 

(คน) 
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 . บกพร่องทางการมองเห็น     
2. บกพร่องทางการได้ยิน     
3. บกพร่องทางสติปัญญา     
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ 

    

5. บกพร่องทางการเรียนรู้     
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา     
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์     
8. บุคคลออทิสติก     
9. บุคคลพิการซ้อน     

รวม     

หมายเหตุ : ข้อมูลปีการศึกษา 2564 
2.  วิธีการด าเนินงาน 
     2.1 กระบวนการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
............................................................................................................................................................................ 
     2.2  แนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประ เมินผล 
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ (จ าแนกตามประเภทความพิการทั้ง 9 ประเภท)  
............................................................................................................................................................................ 
3.  ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................ 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................ 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นเด็กพิการเรยีนรวม 
ปีการศึกษา 2564 
 ตัวอย่างวิธีการจัดการ 
เรียนรู/้สื่อการเรียนรู/้วิธีการ 
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรยีนกลุม่เด็ก 
พิการตามประเภทความพิการ
ที่ สพท. มีการรายงาน 
 หลักฐานอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ........................................... 
2. ........................................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
4 

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

 
3 

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

 
2 

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

 
1 

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

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
    5 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1.  ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 

ประเภท 

เด็กด้อยโอกาส 
จ านวนท้ังหมด 

(คน) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม 
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก    
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี    
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กก าพร้า    
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
5. เด็กเรร่่อน    
6. เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์หรอืโรคติดตอ่ร้ายแรงที่สังคม
รังเกียจ 

   

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

รวม    

หมายเหตุ : 
1. จ านวนเด็กแต่ละด้านนับซ้ าได้ 
2. ข้อมูลปีการศึกษา 2564 
3. ข้อมูลจ านวนเด็กด้อยโอกาสทั้งหมดในแต่ละประเภทกรอกข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลในระบบ DMC 
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือในแต่ละประเภท สพท. เป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตามที่
ก าหนด 
4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ หมายถึง เด็กด้อย
โอกาส 10 ประเภท ท่ีได้รับการส่งเสริม 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  

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นเด็กด้อยโอกาส ปี
การศึกษา 2564 
 ตัวอย่างวิธีการจัด 
การเรยีนรู้/สื่อการเรียนรู้/ 
วิธีการวัดและประเมินผล 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส  
อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง 
 หลักฐานอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 

ฯลฯ 
 

 
    4 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
    3 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
    2 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
    1 

จ านวนเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.  กระบวนการ การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
(จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 10 ประเภท) 
............................................................................................................................................................................ 
3.  ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................ 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................ 
 

 
 
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
- บูรณาการใช้ผลการประเมินร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่

สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา และตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล) 
 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  

- บูรณาการร่วมกับมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานและ

การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน 
    สพท. มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใหผู้้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้า
ไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ท่ีเวบ็ไซต์ของ สตผ. ที่ http://evaobec.moe.go.th/  ใน
การติดตามและประเมินผล ให้รายงานกระบวนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
หมายเหตุ :  
1. ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้บริหาร ครผูู้สอน บุคลากรทางการศึกษา 
ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา หรือบุคคลอื่นที่มาติดต่อ ประสานงาน และใช้บริการ 
2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 100 คน (1 คน สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ด้าน) 
2.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจในการให้บริการ  
.............................................................................................................................. 
3.  ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................. 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.............................................................................................................................. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
โปรดระบ ุ
1. ......................................................... 
2. ......................................................... 

ฯลฯ 

 
4 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป นอ้ยกว่าร้อยละ 60  
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ส่วนที่ 3 
    

นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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นโยบายด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 
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นโยบายด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน  
นโยบาย 1.4 หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)  
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินงาน  
  1.1 เชิงปริมาณ 
       1.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน................คน จ าแนกตามต าแหน่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 65) ดังนี ้
               1) ผู้บริหารการศึกษา      จ านวน................คน 
               2) ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน................คน 
               3) ศึกษานิเทศก์             จ านวน................คน 
               4) ครู                         จ านวน................คน 
       1.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนนิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (Performance Agreement : PA) จ านวน.....................คน  
คิดเป็นร้อยละ................  
       1.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการจดัท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จ านวน................คน คิดเป็นร้อยละ................  
               1) ผู้บริหารการศึกษา      จ านวน................คน คิดเป็นร้อยละ................ 
               2) ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน................คน คดิเปน็ร้อยละ................ 
               3) ศึกษานิเทศก์             จ านวน................คน คิดเปน็ร้อยละ................ 
               4) ครู                         จ านวน................คน คิดเปน็ร้อยละ................ 
 
หมายเหตุ :  
1. ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    
3. ศึกษานิเทศก์ หมายถึง ต าแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (1)  
4. ครู หมายถึง ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ยกเว้นต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ในการด าเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(Performance Agreement : 
PA) 
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 

ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

   1.2 เชิงคุณภาพ 
        ผลจากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) 
…………………………....................................................................................................…………………………………....................................................
................................................………………………...........................……….............................................................................................................. 
 
2. วิธกีารด าเนินงาน 
       สพท. ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
…………………………....................................................................................................…………………………………....................................................
................................................………………………...........................……….............................................................................................................. 
 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………....................................................
................................................………………………...........................……….............................................................................................................. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….…………………............................
........................................................................…………………........…….................................................................................................................. 
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รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/นโยบาย ที ่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

1 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสรา้งภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
การเปลีย่นแปลงและภยัคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

นางสาวธนัญญา  แสงทอง 
นางสาวปุญญาพัฒน ์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร 

099-398-9245 
088-166-5511 

ตชว. 3, 4, 5 
ใช้ข้อมูลร่วมกัน 

3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศกึษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตัิ  
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ  า รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภยัพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบตัิซ  า รองรบัวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได ้

กลยุทธ์ที่ 2  
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

6 อัตราการเข้าเรยีนสุทธิระดับชั นมธัยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน 

นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิร ิ
 

099-391-9519 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ ์ 097-946-9528  
11 ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ระดับดีขึ นไป นางสาวกริษฐา  เจรญิเลิศ 

นางสาวชนิติ์กานต์  ปรางค์สุวรรณ 
 

082-895-6523 
081-909-1527 

 

13 คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)   นางสาวกัญญา  อินสอน 
นางสาวศิริพัทธ์  วิบูลย์ธนังกุล 
 

086-465-6241 
087-712-5322 

 
ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

14 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดร้ับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

นางสาวกรุณา  แก้วด้วง 096-935-9892  
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/นโยบาย ที ่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการเตรียมความพร้อม 

(ด้านการอ่าน คณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
นางสาวธีรวรรณ  บุญบ ารุง 062-968-8664  

16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา นางสาวอุทุมพร  กอบแก้ว 
 

084-221-2873 
 

ตชว.16 และ17
ใช้ข้อมูลร่วมกัน 17 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศกึษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม 091-881-5623  

ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 
การบริหารจัดการที่ด ี

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานท่ีมีขั นตอนชัดเจน เป็นระบบ และสะท้อนถึงความ
เชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกัน สมเหตสุมผล มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลายประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งเอกสาร
ร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง 

นายไชยา  อินทะเสน 
นางสาวนิตยา  มั่นคง 

081-894-8749 
094-851-1545 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานส่งเสรมิให้เกิดการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความจ าเป็นของบุคลากรและองค์กร อย่างเป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง 

นางสาวสุพัฒตรา  วัลย์เครือ 089-316-5036  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
การกระจายอ านาจและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานท่ีมีขั นตอนชัดเจน เป็นระบบ และแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับแนวทางตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างสมเหตสุมผล มีการเก็บและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประกอบ
การบริหารและการจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งเอกสารร่องรอย ชัดเจน 

นางสาวชรัญญา  แสนชัย 
นางสาวณัฐกาญจน์  ญาณแขก 

089-211-7700 
082-892-3227 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 
การบริหารงานด้านวิชาการ 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การผลิต 
พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบ วิธีการวัดผล ประเมินผลน าผล 

นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร 089-807-1482  



81 
 

กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/นโยบาย ที ่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนคณุภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจยัไปใช้พัฒนางานวิชาการ
สอดคล้องกับสภาพจริง พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการส่งเสริม สนับสนุนกับภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
มีความชัดเจน เป็นระบบ และน่าเช่ือถือ รวมทั งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตาม
สภาพจริง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
การบริหารงานด้านงบประมาณ 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา 
และความต้องการการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

นายสุรยิะ  แสงทอง 
นางสาวกันนิกา  นาขันดี 

088-221-2911 
082-123-2541 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
การบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั ง การพัฒนาส่งเสริม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเช่ือถือ 
รวมทั งเอกสารร่องรอยประกอบมคีวามชัดเจนตรงตามสภาพจริง 

นางสาวยุพิน  บุญวิเศษ 090-321-5595  

ตัวบ่งชี้ที่ 4 
การบริหารงานด้านการบริหาร
ทั่วไป 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจดัท า 
ส ามะโนนักเรยีนและการรับนักเรยีน การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค  
และสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สอดคล้องกับสภาพจริง มีความชัดเจน เป็นระบบและน่าเช่ือถือ รวมทั งเอกสาร
ร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง 

นางสาวกญัญา  อินสอน 087-712-5322  

ตัวบ่งชี้ที่ 5 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษาที ่
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

แนวทางการพิจารณา 
การจัดระบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจดัการศกึษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน 
และการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

นางสาวศศิรภ์ัทร  พิพัฒนธนพงศา 092-602-0361  
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/นโยบาย ที ่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
มีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จ 
และเป็นแบบอย่างได ้

แนวทางการพิจารณา 
ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมาย 
ประสบความส าเรจ็ ทั งนี เป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อการศกึษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทั งภายในส านักงานเขตพื นท่ีการศกึษาและสถานศึกษา  
จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรบัและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได ้

นายไชยา  อินทะเสน 
นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร 

081-894-8749 
089-807-1482 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
สถานศึกษามีคณุภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และการศึกษาขั นพื นฐาน  
เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 

แนวทางการพิจารณา  
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานวางแผน จัดท าฐานข้อมูล พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ากับดูแล และตดิตามตรวจสอบระบบการประกันคณุภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานตน้สังกัด ได้ครอบคลมุและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพจริง  
มีความชัดเจน เป็นระบบและนา่เช่ือถือ รวมทั งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตาม
สภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรุ่งทิวา  งามตา 

 
 
 
 
 

 
 
086-397-2845 

 

(1) ระดับการศึกษาปฐมวยั 

(2) ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน นางอรอุมา  หวังมีจงมี 081-739-7648  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้เรยีนระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
มีคุณภาพตามหลักสูตร 

ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรยีน (National Test : NT)  
(เฉพาะส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) 

นายชนัฐชัย  ตาควัน 
นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากวาว 

097-265-5717 
097-920-3728 

 

ประเด็นย่อยท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์  
และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551  

นายกันตวิชญ์  สุธรรมเม็ง 
นางสาวอุบลพรรณ  มีจติต ์

085-033-1513 
089-814-7925 

 

(1) ส าหรับส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
(2) ส าหรับส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิ 
และโอกาสทางการศึกษา 
ขั นพื นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ น  
หรือมีความรู้ทักษะพื นฐาน 

ประเด็นย่อยที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรยีนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 (เฉพาะส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) 

นางปาณิสรา  รวดเร็ว 086-983-3458  

ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง นางสาววรรณสภุา  เฉลมิชีพ 
นางสาวจตุพร  เรียงความ 

084-100-1992 
061-075-2894 

 

ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ นของผู้เรียนที่จบชั นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/นโยบาย ที ่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา รายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
ในการประกอบอาชีพ (1) ผู้เรียนที่จบชั นประถมศึกษาปทีี่ 6 เข้าเรียนต่อชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 นางปาณิสรา  รวดเร็ว 086-983-3458 

(2) ผู้เรียนที่จบชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
นางสาวอัญชลี  ไหมทอง 086-875-8147 

(3) ผู้เรียนที่จบชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น  
ประเด็นย่อยที ่4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

   

(1) เด็กพิการเรียนรวม 
นางสาวไพรวรรณ  ตระกลูชัยชนะ 099-493-9164 

(2) เด็กด้อยโอกาส 
(3) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ นายชนัฐชัย  ตาควัน 097-265-5717 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
มีความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 
รวมทั งการให้บริการ 

แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาจาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา รวมทั งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานและการจดัการศึกษา 
รวมทั งการให้บริการของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน 
ความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และครอบคลมุทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

นายชนัฐชัย  ตาควัน 097-256-5717  

ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นโยบายที่ 1 ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 

นโยบายที่ 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
(หลักเกณฑ์ PA)  

นางวันดี  จิตรไพวรรณ 
นางสาวปณิธิภัธน์  พรหมประสาธน์ 

089-784-0394 
064-419-5356 

 

 


