แบบติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจง
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละของผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 4
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 6
จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7
จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 8
จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 9
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้านการรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
ตัวชี้วัดที่ 10
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีศักยภาพได้รบั โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 11
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

1
2
4
4
5
10
10
11
14
15
17
18
19
20
22

ค

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ตัวชี้วัดที่ 12
ตัวชี้วัดที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 14

ร้อยละของผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิม่ ขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด
และความต้องการของตนเอง มีทกั ษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบตั ิได้
ตัวชี้วัดที่ 15
ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 16
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดที่ 17
ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผูอ้ านวยการการเรียนรู้
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชี้วัดที่ 19
ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภมู ิศาสตร์
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
ตัวชี้วัดที่ 20
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัดที่ 21
ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 22
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 23
สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 24
สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 25
สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26
สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบตั ิใช้ที่บ้านและชุมชน
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 27
สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 28
สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกีย่ วข้อง
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ตัวชี้วัดที่ 29

นักเรียนเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 30
นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
ตัวชี้วัดที่ 31
ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
ตัวชี้วัดที่ 32
ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง
Thailand 4.0
ตัวชี้วัดที่ 33
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 34
สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
ตัวชี้วัดที่ 35
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานทีม่ ีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
ตัวชี้วัดที่ 36
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
ทั้งระบบ
ตัวชี้วัดที่ 37
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 38
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
ตัวชี้วัดที่ 39
สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
ตัวชี้วัดที่ 40
สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพือ่ วางแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
ตัวชี้วัดที่ 41
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูน้ าของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2
การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) และนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3
การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2
การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3
การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4
การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา : การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความสาเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงาน
ที่เกิดจากการดาเนินงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นทีย่ อมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่าง
ตัวบ่งชี้ที่ 2
สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ประเด็นการพิจารณา : สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคี วามต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รบั การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
(เด็กพิการเรียนรวม/เด็กด้อยโอกาส/เด็กที่มีความสามารถพิเศษ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ประเด็นการพิจารณา : ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ตามกระบวนการ
บริหารงานของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นทีม่ ีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
ภาคผนวก
รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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คาชี้แจง
การติ ด ตาม ประเมิ น ผล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงาน เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ น งาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักต่างๆ ในส่วนกลาง ได้ร่วมกันจัดทาแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตาม
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต รวม 225 เขต
มีรายละเอียด ดังนี้
1. เนื้อหาสาระการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.1 ส่ วนที่ 1 ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้ ว ย 6 นโยบาย
รวม 42 ตัวชี้วัด ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ จานวน 7 ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จานวน 3 ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จานวน 7 ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา จานวน 8 ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน 8 ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จานวน 9 ตัวชี้วัด
1.2 ส่วนที่ 2 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็น
การพิจารณา ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ 14 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ 25 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา จานวน 6 ตัวบ่งชี้ 17 ประเด็นการพิจารณา
2. การดาเนินงานติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบูรณาการ
ตัวชี้วัดและประเด็นการพิจารณาที่มีความสอดคล้องของเนื้อหา เพื่อลดภาระงานและความซ้าซ้อนในการรายงานข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก 2 ส่วน คือ
2.1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยติดตาม ประเมินผล จานวน 37 ตัวชี้วัด
จากสานักงานในส่วนกลาง จานวน 8 ตัวชี้วัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 29 ตัวชี้วัด
2.2 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยติดตาม ประเมินผล จานวน 20 ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดแสดงดังตารางดังนี้

ซ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2

3

4
5

6

ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคณ
ุ ธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ร้อยละของผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ งๆ เป็นต้น
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
โอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส
และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง ได้รบั การบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 2

รอบที่ 1

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 1

สพท.

ติดตามและ
ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ 100)

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

ส่วนกลาง
ศพก.จชต.

การติดตาม
ประเมิน

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
รอบที่ 2

ส่วนกลาง
(สนผ.)

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ใช้ข้อมูลร่วมกับ มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 4 ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ฌ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การติดตาม
ประเมิน

7

จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ติดตามร่วมกับ
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ตัวชี้วัดที่ 6
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8 จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
ติดตามร่วมกับ
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
มาตรฐาน สพท.
9

10

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้านการรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีศักยภาพได้รบั โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)
12

ร้อยละของผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล
รอบที่ 2

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

หมายเหตุ

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

ส่วนกลาง
(ศูนย์ PISA สทศ.)
และ สพท.

ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 8

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 1

สพท.

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ประเด็นย่อย
ที่ 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ประเด็น
ย่อยที่ 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และส่วนกลาง

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 2
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)

ญ
การติดตาม
ประเมิน

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

13

ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบตั ิได้

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 11

14

15
16

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล
รอบที่ 1

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

หมายเหตุ

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
รอบที่ 2
สพท.
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ติดตามและ
รอบที่ 2
สพท.
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ 50)
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
ติดตามและ
รอบที่ 2
สพท.
เสมอกัน
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
19 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
รอบที่ 2
ส่วนกลาง
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพืน้ ที่
(สนผ.)
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
จาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 11
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

ฎ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

20

ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม เพียงพอ

21

ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

การติดตาม
ประเมิน

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล
รอบที่ 2

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน
ส่วนกลาง
(สทร.)

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
รอบที่ 2

ส่วนกลาง
(สทร.)

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ

22

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท
ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่

ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน สพท.

รอบที่ 2

สพท.

23

สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รอบที่ 2

สพท.

24

สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ

รอบที่ 2

สพท.

25

สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ไม่ตดิ ตามและ
ไม่ประเมินผล
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติ
ใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลด
ใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ

หมายเหตุ

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท.

ฏ
การติดตาม
ประเมิน

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล
รอบที่ 2

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

27

สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน เพื่อลด
ปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนา
ขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง

ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 26
ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 26

รอบที่ 2

นักเรียนเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
30 นักเรียน สถานศึกษา มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน
และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
31 ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และดาเนินการจัดทา
งานวิจัยด้านการสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
32 ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้
ตามแนวทาง Thailand 4.0
33 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
และสถานที่ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ

ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 26

รอบที่ 2

28
29

ไม่ตดิ ตาม และ
ไม่ประเมินผล
ไม่ตดิ ตาม และ
ไม่ประเมินผล
ไม่ตดิ ตาม และ
ไม่ประเมินผล

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

หมายเหตุ
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกัน ตัวชี้วัดที่ 26
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกัน ตัวชี้วัดที่ 26

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
ส่วนกลาง
(สนก.)

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
ติดตามและ
ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ 100 )

รอบที่ 2

สพท.

ฐ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

35

สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง
นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทัง้ ระบบ

36

37

สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

38

สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด

39
40
41
42

สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ
นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง
มีแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
จัดการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตาม
ประเมิน

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

หมายเหตุ

ไม่ตดิ ตามและ
ไม่ประเมินผล

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน สพท.

รอบที่ 2

สพท.

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้าง
หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
ในการบริหารและการจัดการศึกษา

ส่วนกลาง
(สนก.)

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ

ส่วนกลาง
(สนก.)

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 42

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 42

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

ใช้ข้อมูลร่วมกับตัวชี้วัดที่ 42

ฑ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ส่วนที่ 2 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผูน้ าของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่
เป้าหมาย
2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา
4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
5 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงาน มาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา
7 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) และนาองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย

การติดตาม
ประเมิน

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

หมายเหตุ

ฒ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

8

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
9 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
11 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
12 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
13

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ

การติดตาม
ประเมิน
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล
รอบที่ 2

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน
สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

รอบที่ 2

สพท.

หมายเหตุ

ณ

ที่

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
14 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีบ่ รรลุเป้าหมายประสบความสาเร็จ
ตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายในสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็น
แบบอย่างได้
15 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
16 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณ
ุ ภาพ
ตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)
17 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณ
ุ ภาพ
ตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 1

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 1

สพท.

การติดตาม
ประเมิน

หมายเหตุ

ด

ที่

18

19

20

ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและ
เป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

การติดตาม
ประเมิน

ระยะเวลาใน
การติดตาม
ประเมินผล

แหล่งข้อมูล
หรือผู้รายงาน

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 1
(ประเด็นย่อย 4.1)
รอบที่ 2
(ประเด็นย่อย 4.2
และ 4.3)

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

ติดตามและ
ประเมินผล
ระดับคุณภาพ

รอบที่ 2

สพท.

หมายเหตุ

ต
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน 3 วิธี ดังนี้
3.1 เก็บข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e - MES) โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และ
กระบวนการดาเนินงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อให้สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินผล
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผล เปิด – ปิด ระบบ e – MES ดังนี้
รอบที่ 1 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 7 เมษายน 2563 - 1 มิถุนายน 2563
รอบที่ 2 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน 2563 – 15 กันยายน 2563
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักต่างๆ ในส่วนกลาง เช่น สารสนเทศจากระบบ DMC คะแนน O-NET NT ITA เป็นต้น
3.3 เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Monitoring and Evaluation System : EMES) โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดาเนินการลงพื้นที่ติดตาม ณ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. เกณฑ์การประเมิน
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประเมินผลการดาเนินงานมี 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1. การประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย หมายถึง มีผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย หมายถึง มีผลสาเร็จของผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
4.2 การประเมินระดับคุณภาพ
4.2.1 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด โดยกาหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง
4.2.2 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภาพรวม ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย
มีค่าน้าหนักเท่ากัน ดังนี้
1) สพป. มี 14 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย 5 ตัวชี้วัด รวมเป็น 19 ตัวชี้วัด
2) สพม. มี 13 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด รวมเป็น 15 ตัวชี้วัด

ถ
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

สพป. (จานวน 14 ตัวชี้วัด) มีค่าน้าหนักรวม 19
19.00 – 34.20
34.21 – 49.20
49.21 – 64.60
64.61 – 79.80
79.81 – 95.00

สพม. (จานวน 13 ตัวชี้วัด) มีค่าน้าหนักรวม 15
15.00 – 27.00
27.01 – 39.00
39.01 – 51.00
51.01 – 63.00
63.01 – 75.00

4.2.3 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภาพรวม ของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 20 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ

สพป. (จานวน 20 ประเด็น) มีคา่ น้าหนักรวม 45

สพม. (จานวน 19 ประเด็น) มีค่าน้าหนักรวม 44.50

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

45.00 – 81.00
81.01 – 117.00
117.01 – 153.00
153.01 -189.00
189.01 – 225.00

44.50 – 80.10
80.11 – 115.70
115.71 – 151.30
151.31 – 186.90
186.91 – 222.50

4.2.4 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภาพรวม ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(ตัวชี้วัดของ สพฐ. ค่าน้าหนัก 19 และมาตรฐาน
ค่าน้าหนัก 45) มีค่าน้าหนักรวม 64
64.00 – 115.20
115.21 – 166.40
166.41 – 217.60
217.61 – 268.80
268.81 – 320.00

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(ตัวชี้วัดของ สพฐ. ค่าน้าหนัก 15 และมาตรฐาน
ค่าน้าหนัก 44.50) มีค่าน้าหนักรวม 58.5
59.50 – 107.10
107.11 – 154.70
154.71 - 202.30
202.31 – 249.90
249.91 – 297.50

1

ส่วนที่ 1
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ

3
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 6

ตัวชี้วัดที่ 7

ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม
ร้อยละของผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส และกลุม่ ที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการติดตาม ประเมินผล
ประเมินเทียบค่า
ประเมินระดับ
เป้าหมาย
คุณภาพ



ระยะเวลาใน
การรายงานผล

รอบที่ 1

หมายเหตุ
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้
ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

รอบที่ 2



สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ

ใช้ข้อมูลจากสานักส่วนกลาง
ใช้ข้อมูลจากสานักส่วนกลาง

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ



รอบที่ 2
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ร่วมกัน

4
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มพี ฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มพี ฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคณ
ุ ธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิ ัย และรักษาศีลธรรม
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จานวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประเมินผลร่วมกับมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
5
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณ
ุ ภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

จานวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะ
4
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จานวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะ

3
อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จานวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2
จานวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60
1

5
นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบตั ิต่าง ๆ เป็นต้น
คาอธิบาย
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
1. วิธีการดาเนินงาน
ระบบ
1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบ
 รายงานผลการดาเนิน
ต่อความมั่นคงปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
1.1.1 ภัยยาเสพติด
โครงการของ สพท. (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
. สนับสนุนการป้องกันภัย
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
. คุกคามทุกรูปแบบ ของ
ติดตาม
สพท.
1.1.2 ภัยความรุนแรง
และ
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
.  ตัวอย่างโครงการ/
ประเมินผล
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
. กิจกรรมทีส่ ร้างความรู้
โดยเทียบ
ความเข้าใจ และเตรียม
1.1.3 การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
กับค่า
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
. ความพร้อมสามารถรับมือ
เป้าหมาย
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
. กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ของสถานศึกษา อย่างน้อย
1.1.4 การค้ามนุษย์
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
. 2 แห่ง
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
.  หลักฐานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ถ้ามี) โปรดระบุ
1.1.5 อาชญากรรมไซเบอร์
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
. 1. ................................
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
. 2. .................................
ฯลฯ
1.1.6 ภัยพิบัตติ ่างๆ
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
.
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
.

6
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.1.7 อุบัติเหตุ
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
.
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
.
1.1.8 โควิด-19
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
.
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
.
1.1.9 ฝุ่น PM 2.5
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
.
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
.
1.1.10 อื่นๆ
โครงการของ สพท (โปรดระบุชื่อโครงการและอธิบายวิธีการดาเนินงาน)
.
ตัวอย่างโครงการของสถานศึกษา (โปรดระบุชื่อโครงการ)
.
1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน
บุคลากรของ สพท. ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จานวน………….. คน ขยายผลการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนและโรงเรียน ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน หรือไม่
 ไม่มี
 มี จานวนทั้งสิ้น..........คน จาแนกเป็น 1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน………………คน 2) นักเรียน จานวน…………คน
ขยายผลโดยการ.....................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนทั้งหมด จานวน…………. คน ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามฯ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จานวน…………. คน คิดเป็นร้อยละ…………..
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนนักเรียน ทีไ่ ด้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ จาแนกตามประเภท
ภัยคุกคาม
จานวนผู้เรียนที่ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ (คน)
1. ภัยยาเสพติด
2. ภัยความรุนแรง
3. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ
4. การค้ามนุษย์
5. อาชญากรรมไซเบอร์
6. ภัยพิบัติต่างๆ
7. อุบัติเหตุ
8. โควิด-19
9. ฝุ่น PM 2.5
10. อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………….………..)
หมายเหตุ :
1. ตารางที่ 3.1 จานวนผู้เรียน สามารถนับซ้าได้
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน เป็นการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง การจัดระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น รวมไปถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ หรือภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ในนักเรียน สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดสูโ่ รงเรียนและนักเรียนได้ ฯลฯ
3. รูปแบบภัยคุกคาม จาแนกตามประเภท ดังนี้
3.1 ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย
โดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลานาน ทาให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น และมีผลต่อร่างกายและจิตใจ
เช่น สารระเหย ยาอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล้า บุหรี่ เป็นต้น
3.2 ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการใช้กาลังหรือพลังทางกาย การทาร้ายจิตใจ การรังแกกัน การใช้ถ้อยคาหยาบคาย เหยียดหยาม
ด่าทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อื่น ต่อกลุ่ม หรือชุมชนอื่น เพื่อให้เกิดหรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต
คุกคามให้หวาดกลัว ทาลายหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ และกล่าวโทษผู้อื่นเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น รวมถึง การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (cyber bullying)
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โดยใช้อินเตอร์เน็ต เช่น ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ SMS เพื่อสร้าง
ความเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เป็นต้น
3.3 การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง การแสดงอานาจด้วยกิริยาหรือวาจา เป็นพฤติกรรมที่กระทาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
โดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญและข่มขู่ ทาให้เหยื่อเกิดความตกใจ หวาดกลัว เช่น การข่มขูเ่ หยื่อว่าจะทาอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน เป็นต้น
3.4 การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยความมิชอบตามกฎหมาย ด้วยวิธีการ
ขู่เข็ญ การใช้กาลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้อานาจโดยมิชอบ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความยินยอมของบุคคล รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจาก
ร่างกาย
3.5 อาชญากรรมไซเบอร์ หมายถึง ความผิดที่กระทาขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุจูงใจทางอาญา มีเจตนาทาให้เหยื่อ
เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทาร้ายร่างกาย หรือจิตใจของเหยื่อ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่ อาทิ อินเทอร์เน็ต (ห้องแช็ต
อีเมล กระดานประกาศ และกลุม่ ข่าว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส)
3.6 ภัยพิบัติต่างๆ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย
อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้าท่วมหรือน้าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
วาตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง
ภัยหนาว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิต่ากว่า 8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมลิ ดลงอย่างต่อเนื่อง
ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมดูแล ทาให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มเี ชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง
สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
3.7 อุบัติเหตุ หมายถึง ภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุลว่ งหน้า แต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่เป็น
ผลเชิงลบ เช่น อุบัตเิ หตุจากการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน อุบตั ิเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุจากการเล่นน้า ฯลฯ
3.8 โควิด-19 หมายถึง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไวรัสทีม่ ีสายพันธุกรรมที่เกีย่ วข้องกับไวรัสที่ก่อโรคซาร์ส วิธีการติดต่อโรค คือการติดต่อ
จากคนสู่คน ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดจากละอองสารคัดหลั่งจากระบบการหายใจของบุคคลที่ตดิ เชื้อ ซึ่งมีอาการไอหรือจาม มีระยะฟักตัวของโรคระหว่าง
2 – 14 วัน
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3.9 ฝุ่น PM 2.5 หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สามารถแพร่กระจายเข้าสูท่ างเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะอื่นๆ
ในร่างกาย โดยตัวฝุ่นเป็นพาหะนาสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท และสารก่อมะเร็งอื่นๆ หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน หรือสะสม
ในร่างกาย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด ฯลฯ
2.2 เชิงคุณภาพ
…………………………........................................................................................................................................................................………………………………
…………………………......................................................................................................................................................................…………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………........................................................................................................................................................................………………………………
…………………………......................................................................................................................................................................…………………………………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………........................................................................................................................................................................………………………………
………………………….......................................................................................................................................................................…………………………………
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นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานจากศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพก.จชต.)
นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุม่ ชาติพันธุ์ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สงู ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานจากสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)

11
นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 7 จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร งเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม)
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จานวนสถานศึกษาที่น้อมนา
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรม ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเ้ รียน “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
5
ให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
รัชกาลที่ 10 ไปพัฒนาผู้เรียนให้
“อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 100 และ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. มีศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
1.1.2 การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“อยู่อย่างพอเพียง” อย่างน้อย
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 แห่ง
หรือ มีสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับ
1.2 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ดาเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง
 โครงการ/กิจกรรม ของ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
สถานศึกษาที่น้อมนาหลักปรัชญา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
พอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ
1.3 สพท. ดาเนินส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
พ.ศ. 2562–2563 อย่างน้อย 1 แห่ง ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”
และ
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 5 แห่ง
3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2. ผลการดาเนินงาน
เรื่อง ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลัก
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผูเ้ รียนตาม
2.1 เชิงปริมาณ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน ....... แห่ง น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
พอเพียงด้านการศึกษา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
(SEP for SDGs)
“อยู่อย่างพอเพียง” จานวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......
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3

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จานวนสถานศึกษาที่น้อมนา
2.1.2 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดทั้งหมด จานวน ............. แห่ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
1) ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา จานวน .............. แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเ้ รียน
2) ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จานวน .............. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ..............
“อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 100 และ
2.1.3 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
2. มีศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) จานวน ........... แห่ง
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตารางที่ 6.1 แสดงการดาเนินงานที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
หรือ มีสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับ
เศรษฐกิจ โดยการจัดการเรียนสอนในรูปแบบการบูรณาการกลุม่ สาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
รูปแบบการจัด การเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม
(โปรดระบุชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม)
พอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ
อื่นๆ
การดาเนินการ
บูรณาการกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนา
พ.ศ. 2562–2563 อย่างน้อย 1 แห่ง
สาระการเรียนรู้/
ผู้เรียน
จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
ด้านที่ 3 มีงานทา มีอาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี
“อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 100
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 หนังสือนาส่งเพื่อขอรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562–2563
 รายงานผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผูเ้ รียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)
 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) โปรดระบุ
1. ................................
2. .................................
ฯลฯ
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2

จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ร้อยละ 90 ขึ้นไป


1

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

หมายเหตุ :
1. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยให้ สพท. ระบุกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาดาเนินการ เช่น การปลูกป่า กวาดลานวัด เก็บขยะ
ฯลฯ
2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู้ รียน 4 ด้าน
2.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรม
2.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
พอเพียง” น้อยกว่าร้อยละ 90
2.3 มีงานทา – มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน
สู้งาน ทางานจนสาเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผเู้ รียนทางานเป็นและมีงานทา
ในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทาจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
2.4 เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็น
พลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้กต็ ้องทา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ด้วยความ มีน้าใจ และความเอื้ออาทร

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2.2 เชิงคุณภาพ
2.2.1 ผลการดาเนินงานของ สพท.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ
ตัวชี้วัดที่ 7 จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม)
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

16
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8

จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดที่ 9

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรูเ้ รื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีศักยภำพได้รบั โอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ

ตัวชี้วัดที่ 10

วิธีการติดตาม ประเมินผล
ประเมินเทียบค่า
ประเมินระดับ
เป้าหมาย
คุณภาพ

ระยะเวลาใน
การรายงานผล

หมายเหตุ
ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
ร่วมกับมำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่
4 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4
ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ



รอบที่ 2
ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
ร่วมกับมำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่
4 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4
ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ และใช้
ข้อมูลจำกสำนักส่วนกลำง

17
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

18
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะทีจ่ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 จำนวนผู้เรียนกลุม่ เป้ำหมำยในระดับชั้น
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
5
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
สพท. ดำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสมรรถนะควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน ควำมฉลำดรู้
 นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
ด้ำนคณิตศำสตร์ และควำมฉลำดรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน PISA 2021 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ตั้งแต่ร้อยละ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. มีสมรรถนะตำมแนวทำง
90 ขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. กำรประเมิน PISA
 จำนวนผู้เรียนกลุม่ เป้ำหมำยในระดับชั้น
 หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการดาเนินงาน
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
4
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
2.1 เชิงปริมาณ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
1. ................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ตั้งแต่ร้อยละ
2. .................................
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล ให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเฉพำะวิธีกำรดำเนินงำน
80 ขึ้นไป
ฯลฯ
ผลกำรดำเนินงำนเชิงคุณภำพ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จำนวนผู้เรียนกลุม่ เป้ำหมำยในระดับชั้น
3
หมายเหตุ : ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น หมำยถึง ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
ตอนต้น (ผู้เรียนที่เกิดในช่วง 1 พ.ค. 2548 – 30 เม.ย. 2549) ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งข้อมูล
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ตั้งแต่ร้อยละ รำยชื่อผู้เรียนให้สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลสำหรับฝึกกำรทำข้อสอบกำรประเมิน
สมรรถนะ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
70 ขึ้นไป
2.2 เชิงคุณภาพ
 จำนวนผู้เรียนกลุม่ เป้ำหมำยในระดับชั้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ตั้งแต่ร้อยละ 3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
60 ขึ้นไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 จำนวนผู้เรียนกลุม่ เป้ำหมำยในระดับชั้น
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1
มัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style น้อยกว่า
ร้อยละ 60

19
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และจำกสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดศึกษำ
(สนก.) สำนักพัฒนำครูและบุคลำกรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพค.) (โครงกำรมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.)) และสำนักงำนบริหำรงำนควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ

20

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

21
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 11
ตัวชี้วัดที่ 12

ตัวชี้วัดที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 14

ตัวชี้วัดที่ 15

ตัวชี้วัดที่ 16

ตัวชี้วัดที่ 17

วิธีการติดตาม ประเมินผล
ประเมินเทียบ ประเมินระดับ
ค่าเป้าหมาย
คุณภาพ

ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (3R8C)
ร้อยละของผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด



ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ
ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ ตำม
ควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไป
ปฏิบัติได้
ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้

ระยะเวลาใน
การรายงานผล

หมายเหตุ

รอบที่ 2



รอบที่ 1



รอบที่ 1



รอบที่ 2

ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนร่วมกับ
มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น
กำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test : NT)

ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 11ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
สำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)



รอบที่ 2
รอบที่ 2
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตั วชี้ วัดที่ 11 ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ มี ส มรรถนะสำคั ญ ตำมหลั ก สู ต ร มี ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21(3R8C) (ใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการรายงานผลในตั วชี้ วั ดที่ 15 ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะ
พื้ น ฐำนในกำรดำรงชี วิ ต สำมำรถดำรงชี วิ ต อยู่ ใ นสั งคมได้ อ ย่ ำ งมี ค วำมสุ ข มี ค วำมยื ด หยุ่ น ทำงด้ ำ นควำมคิ ด สำมำรถทำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ภ ำยใต้ สั งคมที่ เ ป็ น พหุ วั ฒ นธรรม )
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
 ผ่านระดับ 3 และจำนวนผู้เรียนแต่ละชั้น
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
5
มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียน ดังนี้
 นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร
เขียน ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน
ที่พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
 ผ่านระดับ 3 และจำนวนผู้เรียนแต่ละชั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… สำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะ
4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ
1.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มสี มรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร
เขียน ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
(3R8C)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 จำนวนผู้เรียนแต่ละชั้นมีผลกำรประเมิน
3
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (ถ้ำมี) โปรดระบุ
1.3 กำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
1. ........................
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.3.1
โครงกำรพั
ฒ
นำกำรจั
ด
กำรเรี
ย
นทั
ง
้
ระบบสู
ก
่
ำรยกระดั
บ
ผลกำรเรี
ย
นและเตรี
ย
มผู
เ
้
รี
ย
น
2. ........................
 จำนวนผู้เรียนแต่ละชั้นมีผลกำรประเมิน
สู
่
ศ
ตวรรษที
่
21
ฯลฯ
2
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 จำนวนผู้เรียนแต่ละชั้นมีผลกำรประเมิน
1.3.2 โครงกำร/กิจกรรม อื่นๆ
1
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
น้อยกว่าร้อยละ 70
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
ตารางที่ 11.1 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนทีม่ ีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
ระดับชั้น จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ที่จบแต่ละชัน้
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์
ทั้งหมด
จาแนกตามระดับคุณภาพ (คน)
และเขียน
(คน)
ระดับดีขึ้นไป
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม จานวน ร้อยละ
(คน)
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
จัดทำเป็นเอกสำรแนบไฟล์ excel
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

หมายเหตุ :
1. ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
ตำมแบบ ปพ.6 (แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรฯ)
2. จำนวนนักเรียนที่มผี ลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป หมำยถึง จำนวน
นักเรียนที่มผี ลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม
2.2 เชิงคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผำ่ นมำ
13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
1.1 สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของนักเรียน (กำรทดสอบ  รำยงำนผลกำรทดสอบ
5
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)) ดังนี้
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปี
1.1.1 แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
National Educational Test :
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ …………………………....................................................................................……………………………………………… O-NET)
…………………………....................................................................................………………………………………………  เอกสำรแสดงกำรนำผล
 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
4
1.1.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนครูผสู้ อน
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรทดสอบมำสังเครำะห์และใช้
…………………………....................................................................................……………………………………………… เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
…………………………....................................................................................………………………………………………  นวัตกรรม หรือรูปแบบ หรือ
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปี
1.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
งำนวิจัยในกำรยกระดับ
…………………………....................................................................................………………………………………………

จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
3
…………………………....................................................................................………………………………………………
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
นักเรียน (ถ้ำมี)
1.2
กำรพั
ฒ
นำนวั
ต
กรรม
หรื
อ
รู
ป
แบบ
หรื
อ
งำนวิ
จ
ย
ั
ในกำรยกระดั
บ
ผลสั
ม
ฤทธิ
ท
์
ำงกำรเรี
ย
นของนั
ก
เรี
ย
น
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ
(ผู
พ
้
ฒ
ั
นำหรื
อ
เจ้
ำ
ของผลงำนต้
อ
งเป็
น
บุ
ค
ลำกรในส
ำนั
ก
งำนเขตพื
น
้
ที
ก
่
ำรศึ
ก
ษำเท่
ำ
นั
น
้
)
(ถ้
ำ
มี
โ
ปรดระบุ
)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปี
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1.2.1 ชื่อนวัตกรรม…………ปีที่ดำเนินกำร……………
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ...............................................
1.2.2
ชื
อ
่
นวั
ต
กรรม…………ปี
ท
ด
่
ี
ำเนิ
น
กำร…………….
2. ...............................................
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
ฯลฯ
 ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
ฯลฯ
2
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ
1
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล
2.1.2 ผลกำรเปรียบเทียบจำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2562 และปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้น จำนวน...................กลุม่ สำระกำรเรียนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561
2.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สาหรับ สพป. และ สพม.)
ระดับ
คุณภาพ

5


4


3


2

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. วิธีการดาเนินงาน
1.1 สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของนักเรียน (กำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)) ดังนี้
1.1.1 แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.1.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนครูผสู้ อน
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.2 กำรพัฒนำนวัตกรรม หรือรูปแบบ หรืองำนวิจัยในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
(ผู้พัฒนำหรือเจ้ำของผลงำนต้องเป็นบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำเท่ำนั้น) (ถ้ำมีโปรดระบุ)
1.2.1 ชื่อนวัตกรรม…………ปีที่ดำเนินกำร……………
1.2.2 ชื่อนวัตกรรม…………ปีที่ดำเนินกำร…………….
ฯลฯ

 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary
National Educational Test :
O-NET)
 เอกสำรแสดงกำรนำผล
กำรทดสอบมำสังเครำะห์และใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
 นวัตกรรม หรือรูปแบบ หรือ
งำนวิจัยในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน (ถ้ำมี)
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1. ............................................
2. ............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
1
ปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล
2.1.2 ผลกำรเปรียบเทียบจำนวนร้อยละของผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่ำงปีกำรกำรศึกษำ 2562
และปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน...................กลุม่ สำระกำรเรียนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561
2.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ระดับ
คุณภาพ

5


4


3


2

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรูข้ ึ้นไป
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดาเนินงาน
1.1 สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของนักเรียน (กำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)) ดังนี้
1.1.1 แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.1.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนครูผสู้ อน
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.2 กำรพัฒนำนวัตกรรม หรือรูปแบบ หรืองำนวิจัยในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
(ผู้พัฒนำหรือเจ้ำของผลงำนต้องเป็นบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำเท่ำนั้น)
(ถ้ำมีโปรดระบุ)
1.2.1 ชื่อนวัตกรรม…………ปีที่ดำเนินกำร……………
1.2.2 ชื่อนวัตกรรม…………ปีที่ดำเนินกำร…………….
ฯลฯ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary
National Educational Test :
O-NET)
 เอกสำรแสดงกำรนำ
ผลกำรทดสอบมำสังเครำะห์และ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
 นวัตกรรม หรือรูปแบบ หรือ
งำนวิจัยในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน (ถ้ำมี)
 เอกสำร/หลักฐำนอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1. ............................................
2. ............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
1
ปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจำกส่วนกลำง
(สทศ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล
2.1.2 ผลกำรเปรียบเทียบจำนวนร้อยละของผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่ำงปีกำรกำรศึกษำ 2562
และปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน......................กลุ่มสำระกำรเรียนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561
2.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
……………………….....………………..................................................……………………………………………………........

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตั วชี้ วัด ที่ 14 ร้ อ ยละผู้ เ รี ย นที่ จ บกำรศึ ก ษำชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 มี ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ อำชี พ และกำรมี งำนท ำ ตำมควำมถนั ด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับ
ค
าอธิ
บ
ายระดั
บ
คุ
ณ
ภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ 1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งใน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
ระบบ

ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
(สพท. รำยงำนเฉพำะประเด็นที่ดำเนินงำน) ดังนี้
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
5
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
1.1 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน
โครงกำร/ กิจกรรม ที่ส่งเสริม
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…..................... ทักษะ กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
1.2 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
สู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………......................................... ของ สพท.
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

1.3 กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
4
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ โครงกำร/ กิจกรรม ที่ส่งเสริม
1.4 กำรจัดโครงงำนอำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ทักษะ กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………........................ สู่อำชีพและกำรมีงำนทำของ
1.5 กำรจัดฐำนกำรเรียนรูเ้ กี่ยวกับอำชีพ
สถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 3 แห่ง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…  เอกสำร/ หลักฐำนอื่นๆ
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
3
1.6 กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……….............. 1..............................................
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1.7 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
2..............................................
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................……………….................. 3..............................................
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

1.8 กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)
ฯลฯ
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
2
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ ………………..................……………………………………………………………………………………………………………………….........................……….
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

32
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ


1

จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
ผู้จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน…….. คน (ณ 30 เม.ย.63) ได้รับกำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ (อย่ำงน้อย 1 ประเภท) จำนวน…….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..
ตารางที่ 14.1.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ประเภทการเสริมทักษะ

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)

การได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
จานวน (คน)
ร้อยละ

1. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน
2. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม
3. กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ
4. กำรจัดโครงงำนอำชีพ
5. กำรจัดฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ
6. กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
7. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
8. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)

หมายเหตุ :
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ สำมำรถนับซ้ำได้
2. กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพตำมแนวทำงกำรเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักเรียน
ของกลุ่มพัฒนำระบบกำรแนะแนว สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) หมำยถึง กระบวนกำรดำเนินกำรให้นักเรียนได้สำรวจ รูจ้ ัก และค้นพบ
ตนเองและอำชีพเข้ำสู่โลกของกำรทำงำนตำมสภำพจริง ในสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้โลกของอำชีพสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์และพัฒนำคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

33
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.2 เชิงคุณภาพ
………………………………………………………………………………………………………………..............................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………............................................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............................................……………………………………………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………..............................................………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................………………

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

34
14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สาหรับ สพป. และ สพม.)
ระดับ
คุณภาพ


5


4


3


2

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทีไ่ ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทีไ่ ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทีไ่ ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทีไ่ ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดาเนินงาน
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
(สพท. รำยงำนเฉพำะประเด็นที่ดำเนินงำน) ดังนี้
1.1 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................…
1.2 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
1.3 กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
1.4 กำรจัดโครงงำนอำชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……
1.5 กำรจัดฐำนกำรเรียนรูเ้ กี่ยวกับอำชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
1.6 กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…
1.7 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………
1.8 กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................……….

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมทักษะ กำรเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
ของ สพท.
 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะ กำรเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
ของสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 3 แห่ง
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1...........................................
2...........................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ


1

จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทีไ่ ด้รับ
กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพ
น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
ผู้จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน…….. คน (ณ 30 เม.ย.63) ได้รบั กำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ (อย่ำงน้อย 1 ประเภท) จำนวน…….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..
ตารางที่ 14.2.1 แสดงจำนวนของผู้เรียนทีจ่ บกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ประเภทการเสริมทักษะ

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)

การได้รับการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
จานวน (คน)
ร้อยละ

1. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน
2. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม
3. กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ
4. กำรจัดโครงงำนอำชีพ
5. กำรจัดฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ
6. กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
7. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
8. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)

หมายเหตุ :
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ สำมำรถนับซ้ำได้
2. กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพตำมแนวทำงกำรเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับ
นักเรียน ของกลุ่มพัฒนำระบบกำรแนะแนว สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

36
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) หมำยถึง กระบวนกำรดำเนินกำรให้นักเรียนได้สำรวจ รูจ้ ัก
และค้นพบตนเองและอำชีพเข้ำสูโ่ ลกของกำรทำงำนตำมสภำพจริง ในสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้ เพื่อเรียนรูโ้ ลก
ของอำชีพสร้ำงเสริมประสบกำรณ์และพัฒนำคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
2.2 เชิงคุณภาพ
………………………………………………………………………………………………………………..............................................………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………............................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………............................................……………………………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................…

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

37
14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ระดับ
คุณภาพ

5


4


3


2

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดาเนินงาน
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
(สพท. รำยงำนเฉพำะประเด็นที่ดำเนินงำน) ดังนี้
1.1 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................……….........
1.2 กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
1.3 กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
1.4 กำรจัดโครงงำนอำชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………............
1.5 กำรจัดฐำนกำรเรียนรูเ้ กี่ยวกับอำชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
1.6 กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………...........
1.7 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………………......
1.8 กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)
………………………………………………………………………………………………………………………...............……………….........................……….

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อำชีพและกำรมีงำนทำของ สพท.
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร/ กิจกรรม ที่ส่งเสริม
ทักษะ กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อำชีพและกำรมีงำนทำของ
สถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 3 แห่ง
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโปรดระบุ
1.................................................
2................................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ

2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
ผู้จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน…….. คน (ณ 30 เม.ย.63) ได้รบั กำรเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ (อย่ำงน้อย 1 ประเภท) จำนวน…….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..
ตารางที่ 14.3.1 แสดงจำนวนของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทีไ่ ด้รับกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อำชีพ
ประเภทการเสริมทักษะ

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)

การได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
จานวน (คน)
ร้อยละ

1. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำน
2. กำรเสริมทักษะอำชีพในรำยวิชำเพิ่มเติม
3. กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับอำชีพ
4. กำรจัดโครงงำนอำชีพ
5. กำรจัดฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ
6. กำรเสริมทักษะอำชีพในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
7. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
8. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience)

หมายเหตุ :
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ สำมำรถนับซ้ำได้
2. รูปแบบกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพตำมแนวทำงกำรเสริมทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพให้กับ
นักเรียน ของกลุ่มพัฒนำระบบกำรแนะแนว สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
3. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (work Experience) หมำยถึง กระบวนกำรดำเนินกำรให้นักเรียนได้สำรวจ รูจ้ ัก และ
ค้นพบตนเองและอำชีพเข้ำสู่โลกของกำรทำงำนตำมสภำพจริง ในสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้ เพือ่ เรียนรูโ้ ลกของอำชีพ
สร้ำงเสริมประสบกำรณ์และพัฒนำคุณลักษณะที่เกีย่ วข้องกับกำรทำงำน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

39
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.2 เชิงคุณภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

40
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 15 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
- ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนร่วมกับตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C)

41
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะทีด่ ี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
16.1 ระดับปฐมวัย (สาหรับ สพป.)
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
1. วิธีการดาเนินงาน
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น

...................................................................................................................................................................................
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
5
2. ผลการดาเนินงาน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์
2.1 เชิงปริมาณ
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3
2.1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปีกำรศึกษำ 2562 (31 มีนำคม 2563) ทั้งหมด จำนวน.....คน จำแนกเป็น
ทั้ง 4 ด้ำน ตั้งแต่ร้อยละ 85
1) ผู้เรียนปกติ
จำนวน..................คน
ขึ้นไป
2) ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง จำนวน.................คน
จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
2.1.2 ผู้เรียนปกติ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน จำนวน................คน คิดเป็นร้อยละ..............
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์

ตารางที่ 16.1.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย
4
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ จำแนกตำมสถำนศึกษำ
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์
จำนวนผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร
จำนวนผู้เรียนปกติ
คุณภำพระดับ 3 แยกแต่ละด้ำน (คน)
ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3
จานวนผูเ้ รียนปกติ
กำรประเมิน
ที่
โรงเรียน
ระดับปฐมวัยทั้งหมด
ทั้ง 4 ด้ำน ตั้งแต่ร้อยละ 80
พัฒนำกำรคุณภำพ
ด้ำนร่ำงกำย
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
ด้ำนสังคม
ด้ำนสติปัญญำ
(อ.3)
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน
ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
ตัว
โรงเรียน ก
120
100
83.33
90
75.00
85
70.83
90
75.00
85
70.83
อย่าง
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
1
โรงเรียน ข
100
100
100
90
90
95
95
90
90
87
87

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
2
3
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
จัดทำเป็นเอกสำรแนบไฟล์ Excel
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์
รวม
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนให้มีสุขภำวะ
ที่ดี
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโปรดระบุ
1.................................................
2................................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ



2



1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ทั้ง 4 ด้ำน ตั้งแต่ร้อยละ 75
ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3
ทั้ง 4 ด้ำน ตั้งแต่ร้อยละ 70
ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพระดับ 3
ทั้ง 4 ด้ำน น้อยกว่าร้อยละ
70

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ :
1. ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน หมำยถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน ตำมคูม่ ือ
ดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ.
2. เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 3 (ดี) ตำมคู่มือ
ดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ.
3. กำรคิดคำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติ เท่ำนั้น
4. ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง หมำยถึง นักเรียนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ มีควำมบกพร่องเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ ทั้งภำษำพูดและ
ภำษำเขียน มีปญ
ั หำทำงด้ำนกำรฟัง กำรคิด กำรพูดคุยกับผูอ้ ื่น กำรอ่ำน กำรสะกดคำหรือกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรรับรู้จำกกำรได้รบั บำดเจ็บทำงสมอง

2.2 เชิงคุณภาพ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะทีด่ ี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สาหรับ สพป. และ สพม.)
ระดับ
คาอธิบาย
คุณภาพ
ระดับคุณภาพ
 จำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
5
ขัน้ พื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
 จำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
4
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 จำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
3
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 จำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
2
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ละด้าน
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 จำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
1
ขั้นพื้นฐำน มีผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ด้านใด
ด้านหนึ่ง น้อยกว่า
ร้อยละ 60

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดาเนินงาน
สพท. ดำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำนักเรียนให้มสี ุขภำวะทีด่ ี ดังนี้
...................................................................................................................................................................................
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งหมด จำนวน...........คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
2.1.2 ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผูเ้ รียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มผี ลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน จำแนกรำยด้ำน ดังนี้
1) ด้ำนน้ำหนัก
จำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ...............
2) ด้ำนส่วนสูง
จำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ...............
3) ด้ำนสมรรถภำพทำงกำย จำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ...............
4) ด้ำนสุขภำพจิต
จำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ...............
ตารางที่ 16.2.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีผลกำรประเมินสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตตำมเกณฑ์มำตรฐำน จำแนกตำมรำยชั้นเรียน

ระดับชั้น
ป.1
ป.2
...
ม.6

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (คน)
ด้ำนน้ำหนัก
ด้ำนส่วนสูง
ด้ำนสมมรรถภำพ
ด้ำนสุขภำพจิต
(สมส่วน)
(สมส่วน)
ทำงกำย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จัดทาเป็นเอกสารแนบ (File Excel เท่านั้น)

รวม

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง
ผลกำรทดสอบ สมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
 รำยงำนผลกำรประเมินด้ำนจิตใจ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
 เอกสำร/หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบุ
1.................................................
2................................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ :
1. ในกำรเก็บข้อมูลครั้งนี้ “สุขภำวะ” หมำยถึง สุขภำพกำยและสุขภำพจิต
2. สุขภำพกำย หมำยถึง สภำวะของร่ำงกำยที่เจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ทุพพลภำพ
อวัยวะต่ำงๆ อยู่ในสภำพที่ดี มีควำมสมบูรณ์ แข็งแรง สำมำรถทำงำนได้เป็นปกติและมีประสิทธิภำพ
ประกอบด้วย - น้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
- สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนกรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
3. สุขภำพจิต หมำยถึง สภำวะจิตใจที่มีควำมสดชื่น แจ่มใส มีควำมมั่นคง มีปฏิภำณไหวพริบในกำรแสดงออก
ตำมสถำนกำรณ์ได้เหมำะสมตำมวัย ควบคุมอำรมณ์ได้ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข
2.2 เชิงคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ปัญหาอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
ระดับ
คาอธิบายระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดาเนินงาน
สพท. ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ
กำรเรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้ ดังนี้
1.1 กำรเปลีย่ นบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดย สพท. ดำเนินกำร
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ติดตาม
1.2 กำรเปลีย่ นบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยกำรพัฒนำตนเอง
และประเมินผลโดย
.................................................................................................................................................................................................
เทียบกับค่าเป้าหมาย
.................................................................................................................................................................................................
1.3 กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู โดยเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
1.4 กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ ในกำรเปลีย่ นบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 ครูผู้สอนในสังกัด ทัง้ หมด จำนวน..............คน (ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
2.1.2 ครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือพัฒนำตนเองในกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
จำนวน..............คน คิดเป็นร้อยละ..........
2.1.3 ครูผู้สอนที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ ในกำรเปลีย่ นบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
จำนวน..............คน คิดเป็นร้อยละ..........

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน
 สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศจำก สพท.
 ตัวอย่ำงแผนกำรสอนที่เปลีย่ น
บทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
 ร่องรอยกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเปลี่ยนบทบำทจำก
“ครูผสู้ อน” เป็น “Coach”
 บันทึกกำรทำ PLC ของสถำนศึกษำ
อย่ำงน้อย 1 แห่ง
 เอกสำร/หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
โปรดระบุ
1................................................................
2................................................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
2.1.4 ครูผสู้ อนที่จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเปลีย่ นบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จำนวน..........คน
คิดเป็นร้อยละ..........
2.1.5 ครูผสู้ อนที่สำมำรถเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ..........
หมายเหตุ :
1. ครูผู้สอน หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำงที่ปฏิบัติกำรสอน
2. Coach หมำยถึง ครูผู้ให้คำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
2.2 เชิงคุณภาพ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรค
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

48

ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 18
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 22

ตัวชี้วัดที่ 23
ตัวชี้วัดที่ 24
ตัวชี้วดั ที่ 25

ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมศิ าสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท
ขนาด และพื้นที่

สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตาม ประเมินผล
ประเมินเทียบค่า
ประเมินระดับ
เป้าหมาย
คุณภาพ


ระยะเวลาใน
การรายงานผล

หมายเหตุ

รอบที่ 2

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ



รอบที่ 2



รอบที่ 2

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ

ใช้ข้อมูลจากสานัก
ส่วนกลาง
ใช้ข้อมูลจากสานัก
ส่วนกลาง
ใช้ข้อมูลจากสานัก
ส่วนกลาง
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

ไม่ตดิ ตามและประเมินผล
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
18.1 ระดับประถมศึกษา (ส้าหรับ สพป.)
ระดับ
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ค้าอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จานวนประชากรวัยเรียนทีม่ ีอายุถงึ เกณฑ์
1. วิธีการด้าเนินงาน

การศึกษา ภาคบังคับในเขตพื้นทีบ่ ริการ
1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
5
ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
…………………………....................................................................................………………………………………………
ร้อยละ 100
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.2 สพท. ดาเนินกระบวนการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวนประชากรวัยเรียนทีม่ ีอายุถงึ เกณฑ์
 การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ
…………………………....................................................................................………………………………………………
4
…………………………....................................................................................………………………………………………
ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ผลการด้าเนินงาน
ตังแต่ร้อยละ 99 ขึนไป
2.1 เชิงปริมาณ
 จานวนประชากรวัยเรียนทีม่ ีอายุถงึ เกณฑ์
3
ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ในเขตพื้นที่บริการ จานวน….....คน ได้เข้าเรียนในชั้น
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ
ประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน .....…คน คิดเป็นร้อยละ…....
ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลการรายงานผลจากระบบ e-MES การติดตามประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1
ตังแต่ร้อยละ 98 ขึนไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จานวนประชากรวัยเรียนทีม่ ีอายุถงึ เกณฑ์
2.2 เชิงคุณภาพ
 การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ
…………………………....................................................................................………………………………………………
2
ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
…………………………....................................................................................………………………………………………
ตังแต่ร้อยละ 97 ขึนไป
3. ปัญหา อุปสรรค
 จานวนประชากรวัยเรียนทีม่ ีอายุถงึ เกณฑ์
…………………………....................................................................................………………………………………………
1 การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ
…………………………....................................................................................………………………………………………
ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
น้อยกว่าร้อยละ 97
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1. ..................................
2. .....................................
ฯลฯ

50
18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ส้าหรับ สพป.)
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3


2


1

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563
ร้อยละ 100
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563
ตังแต่ร้อยละ 99 ขึนไป
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563
ตังแต่ร้อยละ 98 ขึนไป
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563
ตังแต่ร้อยละ 97 ขึนไป
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563
น้อยกว่าร้อยละ 97

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการด้าเนินงาน
1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.2 สพท. ดาเนินกระบวนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
2. ผลการด้าเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจากระบบ Data
Management Center (DMC) จากส่วนกลาง (สนผ. สพฐ.) ในการติดตามและประเมินผล ให้รายงานผล
การดาเนินงานเฉพาะวิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ดังนี้
1) จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม
2563
2) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
3) สูตรที่ใช้ในการคานวณ (วิธกี ารประมวลผลใช้สตู รการคานวณเช่นเดียวกันกับ Data Management
Center (DMC)) ดังนี้
ร้อยละของนักเรียนที่จบ จานวนนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 x 100
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 =
จานวนนักเรียนที่จบชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2562

2.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1. ..................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปัญหา อุปสรรค
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
…………………………....................................................................................………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...................................……................………………….....………………………………………………......…………………….
…………………………....................................................................................………………………………………………

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส้าหรับ สพป. และ สพม.)
ระดับ
คุณภาพ

5

4

3


2


1

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2563 ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2563 ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไป
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2563 ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2563 ตังแต่ร้อยละ 75 ขึนไป
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2563 น้อยกว่าร้อยละ 75

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. วิธีการด้าเนินงาน
1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่า
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
1.2 สพท. ดาเนินกระบวนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
2. ผลการด้าเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจากระบบ Data
Management Center (DMC) จากส่วนกลาง (สนผ. สพฐ.) ในการติดตามและประเมินผล ให้รายงานผล
การดาเนินงานเฉพาะวิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ดังนี้
1) จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม
2563
2) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2563
3) สูตรที่ใช้ในการคานวณ (วิธกี ารประมวลผลใช้สตู รการคานวณเช่นเดียวกันกับ Data Management
Center (DMC)) ดังนี้
ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บ
ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

= จานวนนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562

x 100

 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1. ..................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.2 เชิงคุณภาพ
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
3. ปัญหา อุปสรรค
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………....................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................………………………………………………

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 19 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมศิ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
- ติดตามผลการดาเนินงานจากสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 20 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- ติดตามผลการดาเนินงานจากสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 21 ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดจิ ทิ ัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
- ติดตามผลการดาเนินงานจากสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับ
ค้าอธิบาย
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คุณภาพ
ระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร 1. วิธีการด้าเนินงาน
5
อุปกรณ์ DLTV มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล
สพท. ดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป และ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้
1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
................................................................................................................................................................................
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
1.2 การพัฒนาการจัดการเรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
................................................................................................................................................................................
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ
1.3 การนาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
80 ขึนไป และ
3. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบอื่นๆ
................................................................................................................................................................................
ในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
2. ผลการด้าเนินงาน
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 เชิงปริมาณ
DLIT ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป และ
2.1.1 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จานวน ...................โรง
4. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
2.1.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้งหมด จานวน ..............โรง ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์
ในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ ด้วยการศึกษาทางไกล
DLTV จานวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ………
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผลการประเมิน
1) มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จานวน.......โรง
ตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ ………
สารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ขึ้นไป
ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ
 โครงการการพัฒนาการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV
 โครงการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT
 รายงานสรุปผลการจัดการ
เรียนรูต้ ามมาตรฐานการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV
 รายงานสรุปผลการจัดการ
เรียนรูต้ ามมาตรฐานการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ

56
ระดับ
คุณภาพ
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ค้าอธิบาย
ระดับคุณภาพ
1. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับ
การจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มีการจัดการเรียนรูด้ ้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตังแต่ร้อยละ
70 ขึนไป และ
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ
70 ขึนไป และ
3. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป และ
4. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดี ขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป
1. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับ
การจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตังแต่
ร้อยละ 60 ขึนไป และ
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ..................................
2) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
DLTV มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป 2. ..................................
ฯลฯ
จานวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ………
ตารางที่ 23.1.1 แสดงจานวนโรงเรียนนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาด
โรงเรียน

จ้านวน
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
โรงเรียน ได้รับจัดสรร
จัดการเรียนรู้ฯ
มีผลการประเมินตาม
ระดับดีขึนไป
มาตรฐานฯ (แห่ง)
ทังหมด อุปกรณ์ฯ
จ้านวน ร้อยละ (3) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก จ้านวน (แห่ง) (8) ร้อยละ (9)
(แห่ง)
(โรง)
(แห่ง)
(2)

(1)

คานวณจาก
(2)/(1)x100

(4)

(5)

(6)

(7)

คานวณจาก
(6)+(7)

คานวณจาก
(8)/(2)x100

90

10

10

30

40

70

77.78

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ขนาดเล็ก

110

100

90

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
พิเศษ
รวม (กลาง+
ใหญ่+ใหญ่พเิ ศษ)

หมายเหตุ :
1. มาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ขนาดของโรงเรียน ใช้การแบ่งขนาดตามตาราง ดังนี้
ขนาดโรงเรียน

จ้านวนนักเรียน (คน)

เล็ก
กลาง

1 – 120 คน
121 – 600 คน
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ระดับ
คุณภาพ
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ค้าอธิบาย
ระดับคุณภาพ
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ
60 ขึนไป และ
3. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT ตังแต่ร้อยละ 60 ขึนไป และ
4. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดี ขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ 60 ขึนไป
1. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับ
การจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตังแต่
ร้อยละ 50 ขึนไป และ
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตังแต่ร้อยละ 50 ขึนไป และ
3. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT ตังแต่ร้อยละ 50 ขึนไป และ

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

601 – 1,500 คน
1,501 คนขึ้นไป

3. การนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีแผนการสอน
อย่างชัดเจน คุณภาพของผูส้ อน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
4. DLTV หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้สาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก
5. DLIT หมายถึง การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th
สื่อออนไลน์, Youtube, Google, Apps for Education เป็นต้น ซึ่งใช้สาหรับโรงเรียน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พเิ ศษ
6. สพท. ดาเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ
ดาเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (มาตรฐาน
ดาวน์โหลดได้จาก www.dlthailand.com)
2.2 เชิงคุณภาพ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

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

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

ค้าอธิบาย
ระดับคุณภาพ
4. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี ขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ 50 ขึนไป


1

1. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร
อุปกรณ์ DLTV มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
3. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
4. จานวนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ขึ้น
ไป น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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23.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับ
ค้าอธิบาย
คุณภาพ
ระดับคุณภาพ

1. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์
5
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตังแต่ร้อยละ 80
ขึนไป และ
2. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป

4

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการด้าเนินงาน
สพท. ดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

1.2 การนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนในรูปแบบอื่นๆ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

2. ผลการด้าเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
1. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์
2.1.1 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จานวน ...................โรง ได้รบั การจัดสรรอุปกรณ์ DLIT
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
จานวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ………
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตังแต่ร้อยละ 70
2.1.2 มีการจัดการเรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ขึนไป และ
จานวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ………
2. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
2.1.3 โรงเรียนในสังกัดที่มกี ารจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผล
สารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ขึ้นไป จานวน .............โรง คิดเป็นร้อยละ ………
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ
 โครงการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT
 รายงานสรุปผลการจัดการ
เรียนรูต้ ามมาตรฐานการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1. ..................................
2. ..................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

3


2

ค้าอธิบาย
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ ตารางที่ 23.2 แสดงจานวนโรงเรียนนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือ
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาด
ทังหมด โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตังแต่ร้อยละ 60
โรงเรียน (แห่ง)
(DLIT)
ขึนไป และ
ได้รับจัดสรร
จัดการเรียนรู้ฯ
มีผลการประเมินตาม
ระดับดีขึนไป
2. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
อุปกรณ์ฯ
มาตรฐานฯ (แห่ง)
จ้านวน ร้อยละ (3) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก จ้านวน (แห่ง) (8) ร้อยละ (9)
(แห่ง)
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผล
(แห่ง) คานวณจาก (4)
(5)
(6)
(7)
คานวณจาก คานวณจาก
(1)
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
(2)
(2)/(1)x100
(6)+(7)
(8)/(2)x100
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
110
100
90
90
10 10 30 40
70
77.78
ขนาดเล็ก
ขึน้ ไป ตังแต่ร้อยละ 60 ขึนไป
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
พิเศษ
รวม

1. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตังแต่ร้อยละ 50
ขึนไป และ
หมายเหตุ :
2. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย 1. ขนาดของโรงเรียน ใช้การแบ่งขนาดตามตาราง ดังนี้
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผล
ขนาดโรงเรียน
จ้านวนนักเรียน (คน)
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
1 – 499 คน
เล็ก
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
500 – 1,499 คน
กลาง
ขึ้นไป ตังแต่ร้อยละ 50 ขึนไป
ใหญ่

1,500 – 2,499 คน

ใหญ่พิเศษ

2,500 คนขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ระดับ
คุณภาพ

1

ค้าอธิบาย
ระดับคุณภาพ
1. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์
DLIT มีการจัดการเรียนรูด้ ้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT น้อยกว่าร้อยละ 50
และ
2. จานวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. การนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีแผนการสอน
อย่างชัดเจน คุณภาพของผูส้ อน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3. DLIT หมายถึง การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th,
สื่อออนไลน์, Youtube, Google, Apps for Education เป็นต้น ซึง่ ใช้สาหรับโรงเรียน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พเิ ศษ
4. สพท. ดาเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ
ดาเนินการประเมินมาตรฐานการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
(มาตรฐานดาวน์โหลดได้จาก www.dlthailand.com)
2.2 เชิงคุณภาพ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

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

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ระดับ
วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ค้าอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานตามระบบ
1. วิธีการด้าเนินงาน
1.1 ระดับส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
 การดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียนใน
5
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 และ
1.1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน
2. จานวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ
ทีม่ ีประสิทธิภาพ จาแนกเป็น
ร้อยละ 100 และ
1) กลุ่มปกติ…………………………………………………………………………….............................……………………...
3. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานการแนะแนว ......................................................................................................................................................................................
ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
2) กลุ่มเสี่ยง………………………………………………………………………………...............................…………………
......................................................................................................................................................................................
1. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานตามระบบ
3) กลุ่มมีปัญหา……………………………………..……………………………............................…………..………………
 การดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียนใน
......................................................................................................................................................................................
4
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตังแต่ร้อยละ 90
4) กลุ่มพิเศษ…………………………………………………………………….......................................……………………
ขึนไป และ
......................................................................................................................................................................................
2. จานวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ
1.1.2 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป และ
3. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานการแนะแนว ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ที่มีประสิทธิภาพ ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป
1.2 ระดับสถานศึกษา
1. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานตามระบบ
1.2.1 สถานศึกษาดาเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ จาแนกเป็น
 การดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียนใน
1) กลุ่มปกติ…………………………………………………………………………….............................……………………...
3
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตังแต่ร้อยละ 80
......................................................................................................................................................................................
ขึนไป และ
2) กลุ่มเสี่ยง………………………………………………………………………………...............................…………………
2. จานวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ
......................................................................................................................................................................................
ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป และ
3) กลุ่มมีปัญหา……………………………………..……………………………............................…………..………………
3. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานการแนะแนว
......................................................................................................................................................................................
ที่มีประสิทธิภาพ ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องน้าส่งในระบบ
 ผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
อย่างน้อย 1 แห่ง
 นโยบายการส่งเสริม
สนับสนุนการแนะแนวของ สพท.
 ตัวอย่างบันทึกผล
การแนะแนวของสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 แห่ง
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1...........................
2...........................
ฯลฯ
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1

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานตามระบบ
4) กลุ่มพิเศษ…………………………………………………………………….......................................……………………
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน
......................................................................................................................................................................................
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตังแต่ร้อยละ 70
1.2.2 สถานศึกษาดาเนินงานด้านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ขึนไป และ
......................................................................................................................................................................................
2. จานวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ
......................................................................................................................................................................................
ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป และ
2. ผลการด้าเนินงาน
3. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานการแนะแนว
2.1 เชิงปริมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป
2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน..................แห่ง
2.1.2 สถานศึกษาทีม่ รี ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ จานวน........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
1. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานตามระบบ
2.1.3 สถานศึกษาที่มีการบริการแนะแนวที่มปี ระสิทธิภาพ (ดาเนินงานตามกระบวนการแนะแนว
การดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน
ครบทั้ง 5 บริการ) จานวน.........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ตารางที่ 24.1 แสดงจานวนนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
2. จานวนผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ได้รับการดูแล
น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
ช่วยเหลือตามระบบดูแล
ประเภท
จ้านวนทังหมด (คน)
โครงการ/กิจกรรม (ระบุ)
3. จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานการแนะแนว
ช่วยเหลือนักเรียน (คน)
ที่มีประสิทธิภาพ น้อยกว่าร้อยละ 70
จ้านวน
ร้อยละ
กลุ่มปกติ
ค้าอธิบายระดับคุณภาพ

กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มมีปญ
ั หา
กลุ่มพิเศษ
รวม

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ค้าอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ :
1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานทีม่ ีขั้นตอน
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักและมีการประสาน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2. การคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน จาแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มปกติ หมายถึง ผู้เรียนที่ควรได้รับการสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันและการส่งเสริม
2.2 กลุ่มเสีย่ ง หมายถึง ผู้เรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องให้การป้องกัน
และแก้ไขตามกรณี
2.3 กลุ่มมีปัญหา หมายถึง ผูเ้ รียนที่มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
2.4 กลุ่มพิเศษ หมายถึง ผูเ้ รียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ มีความสามารถโดดเด่น
ซึ่งสถานศึกษาต้องให้การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษขั้นสูงสุด
ตารางที่ 24.2 แสดงจานวนสถานศึกษาทีม่ ีการบริการแนะแนวที่มปี ระสิทธิภาพ
บริการแนะแนว

สถานศึกษา
ทังหมด (แห่ง)

สถานศึกษาที่ด้าเนินการตามบริการแนะแนว
จ้านวน (แห่ง)
ร้อยละ

1. บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. บริการสารสนเทศ
3. บริการให้คาปรึกษา
4. บริการจัดวางตัวบุคคล
5. บริการติดตามผล
หมายเหตุ :
1. การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การดาเนินงานตามกระบวนการแนะแนว 5 บริการ โดยมีจุดมุ่งหมาย
พื้นฐานคือ การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ค้นพบตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ได้แก่
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ระดับ
คุณภาพ

ค้าอธิบายระดับคุณภาพ
1.1
1.2

1.3

1.4

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
บริการศึกษารวบรวมข้อมูล หมายถึง การบริการที่ให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้
ครูผสู้ อนได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนของตนเองมากขึ้น โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแนะแนวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
บริการสนเทศ หมายถึง รูปแบบการจัดเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึกษา อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยอาศัยเครื่องมือและ
วิธีการต่าง ๆ แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แจกแจง เพื่อให้เป็นข้อมูลสนเทศพร้อมที่จะนาเสนอให้แก่
ผู้เรียนด้วยเทคนิค วิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย อภิปราย จัดป้ายนิเทศ กิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียน หรือ นอกชั้นเรียน เป็นต้น
บริการให้การปรึกษา เป็นกระบวนการที่มีหลักการขั้นตอน และจุดมุ่งหมายในการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษา
จะประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การและแนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยามาเอื้ อ อ านวยเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ การปรึ ก ษาได้ ต ระหนั ก
ถึ งประสบการณ์ ข องตนเอง เพื่ อ ให้ รู้ จั ก เข้ า ใจ และยอมรั บ ตนเองในสิ่ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาได้ ม ากขึ้ น ทั้ งนี้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสวงหาแนวทางตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถวางพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมาย
ทั้งนี้ ควรจะมีการจัดห้อง / มุมให้การปรึกษา หรือ สถานที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วน
บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้วยรู ปแบบวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝน หรือได้รับการช่วยเหลือตามควรแก่กรณี ตามโครงการ
ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้ตัดสินใจเลือก เช่น เข้าเรียนในหลักสูตร / แผนการเรียน ได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ตลอดจนช่ว ยให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ได้รับ
ทุนการศึกษา การสอนซ่อมเสรม อาหารกลางวัน หรือการหางานพิเศษ รวมทั้งการจัดวางตัวผู้เรียนกับ
กิจกรรมต่าง ๆ
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ค้าอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1.5 บริการติดตามผล เป็นบริการแนะแนวที่มีระบบขั้นตอนเกี่ยวกับบุคคลโดยตรง ซึ่งดาเนินการประเมินและ
ตรวจสอบการให้บริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ แสวงหาข้อมูลที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการทางาน คุณภาพของงาน ขั้นตอนการดาเนินงานและสัมฤทธิผล ผลที่ได้จากการตรวจสอบ
และประเมินจะนาไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน พัฒนาและวางแผนช่วยเหลือ เพื่อเสริ มสร้างสิ่งใหม่ให้
การบริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง หรือตัดสินใจยุติการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์
สูงสุด
2. การบริการ หมายถึง การให้ความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและบทบาทของครูแนะแนว
ที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพ
2.2 เชิงคุณภาพ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรค
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัดที่ 25 สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่ตดิ ตามและประเมินผล –

68

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

69

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 26
ตัวชี้วัดที่ 27
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31
ตัวชี้วัดที่ 32
ตัวชี้วัดที่ 33

สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบตั ิใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less
ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการ
สร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน

วิธีการติดตาม ประเมินผล
ประเมินเทียบค่า
ประเมินระดับ
เป้าหมาย
คุณภาพ


ระยะเวลาใน
การรายงานผล

หมายเหตุ

รอบที่ 2

ใช้ข้อมูลผล
การดาเนินงาน
ร่วมกัน

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ

ไม่ตดิ ตาม
และประเมินผล
ไม่ตดิ ตาม
และประเมินผล
ไม่ตดิ ตาม
และประเมินผล
ใช้ข้อมูลจากสานัก
ส่วนกลาง
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 27 สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน ตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ย วข้อง และตัวชี้วัดที่ 29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัด
การขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ)
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 จานวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
5
1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริม
กับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ทีส่ ่งเสริม สนับสนุนด้านการจัด
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1.1 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 จานวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  เครือข่ายของการดาเนินงาน
4
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริม
1.1.2 ระดับสถานศึกษา
(ภาครัฐ เอกชน กลุ่มโรงเรียน)
1) การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.................................................
 จานวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
2) การนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะ
2.................................................
3
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ฯลฯ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3) การบูรณาการ เรือ่ ง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 จานวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริม
4) การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ด้านสิง่ แวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ระดับ
คุณภาพ

1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
จานวนสถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าร้อยละ 60

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน.................แห่ง
2.1.2 สถานศึก ษามี การจั ด กิ จกรรม/โครงการที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การสร้ า งเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม จานวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ..............
ตารางที่ 26.1 แสดงสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
ชุมชุม/หน่วยงานที่มสี ่วนร่วม (ถ้ามี)

2.2 เชิงคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 27 สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

72
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 30 นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less
- ไม่ตดิ ตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 31 ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
- ไม่ตดิ ตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 32 ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
- ไม่ตดิ ตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 33 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
- ติดตามผลการดาเนินงานจากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดศึกษา (สนก.)
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 34
ตัวชี้วัดที่ 35

ตัวชี้วัดที่ 36

ตัวชี้วัดที่ 37
ตัวชี้วัดที่ 38
ตัวชี้วัดที่ 39
ตัวชี้วัดที่ 40

ตัวชี้วัดที่ 41
ตัวชี้วัดที่ 42

สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของโลกอยูต่ ลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มหี น้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตาบล
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ ทั้งระบบ

สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ
นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตาม ประเมินผล
ประเมินเทียบค่า
ประเมินระดับ
เป้าหมาย
คุณภาพ


ระยะเวลาใน
การรายงานผล

หมายเหตุ

รอบที่ 2
ไม่ตดิ ตามและประเมินผล

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ

ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่
1 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
การสร้างหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน
การบริหารและการจัดการศึกษา
ใช้ข้อมูลจากสานักส่วนกลาง
ใช้ข้อมูลจากสานักส่วนกลาง

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ
ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ร่วมกับตัวชี้วัดที่ 42
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ


รอบที่ 2



รอบที่ 2
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
ระดับ
คาอธิบายระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดาเนินงาน
1.1 สพท. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จาแนกตาม
ภาระงาน 4 ด้าน ดังนี้
1.1.1 ด้านวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ติดตาม
1.1.2 ด้านงบประมาณ
และประเมินผลโดย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เทียบกับค่า
1.1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
เป้าหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน..........แห่ง
2.1.2 สถานศึกษาทีส่ ามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอานาจฯ จาแนกตามภาระงาน 4 ด้าน
จานวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ................
ตารางที่ 34.1 แสดงจานวนสถานศึกษาทีส่ ามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอานาจฯ จาแนกตามภาระงาน 4 ด้าน
การกระจายอานาจฯ

สถานศึกษทั้งหมด
(แห่ง)

สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวทาง
การกระจายอานาจฯ
จานวน (แห่ง)

ร้อยละ

โปรดระบุขอบข่ายและภารกิจงาน ที่สามารถขับเคลื่อนได้
ตามแนวทางการกระจายอานาจ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวงฯ

ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหาร
งานบุคคล

จัดทาเป็นเอกสารแนบ (ไฟล์ Excel)

ด้านการบริหารทั่วไป

หมายเหตุ :
1. สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนตามขอบข่ายและภารกิจงาน ที่สามารถขับเคลื่อนได้ ตามแนวทางการกระจายอานาจ
ที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ อย่างน้อย 1 ข้อ สามารถนับเป็น 1 แห่ง

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 แนวทางการกระจายอานาจฯ ไป
ยังสถานศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
 หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน อย่าง
น้อย 3 แห่ง
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโปรดระบุ
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับ
คุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. แนวทางการกระจายอานาจใช้ตามคู่มือ “แนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550”

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2.2 เชิงคุณภาพ
………………………….....................................................................................................................................................................
………………………….....................................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
………………………….....................................................................................................................................................................
………………………….....................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………………….....................................................................................................................................................................
………………………….....................................................................................................................................................................
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตั ว ชี้ วัด ที่ 35 สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งานส่ ว นกลาง ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว สู ง พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
- ไม่ตดิ ตามและประเมินผล
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 36 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 37 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานจากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดศึกษา (สนก.)
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 38 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานจากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดศึกษา (สนก.)
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
- ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 จานวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
1. วิธีการดาเนินงาน
5
สพท.ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ตั้งแต่ ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 จานวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
2. ผลการดาเนินงาน
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
4
2.1 เชิงปริมาณ
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ตั้งแต่
2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน..............แห่ง
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2.1.2 สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาครบ 4 ด้าน จานวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......................
 จานวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
ตารางที่ 41.1 แสดงสถานศึกษาทีใ่ ช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา จาแนกรายโรง
3
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ตั้งแต่ ที่ สถานศึกษา
(โปรดระบุชื่อแพลตฟอร์มดิจิทัล)
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
วิชาการ
งบประมาณ
บุคคล
บริหารทั่วไป
 จานวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
Youtube
2
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ตัวอย่าง
qr-code
Google Form
Facebook
โดยครูให้
ด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ตั้งแต่
รร.ก
โดยฝ่ายงบประมาณ โดยงานบุคคลใช้ ใน โดยใช้ในการ
นักเรียน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ใช้เพื่อให้บุคลากรใน การทาแบบสอบถาม ประชาสัมพันธ์
แบ่
ง
กลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
โรงเรียนเข้าไปสแกน เรื่อง ความพึงพอใจ งานการศึกษา
 จานวนสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
วิ
ธ
ก
ี
ารท
าขนม
อ่านเอกสารที่
ต่อการอบรมการ
ของโรงเรียน
1
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
จาก Youtube เกี่ยวข้องกับ
ด้านบริหารจัดการศึกษา ครบ 4 ด้าน
เลื่อนวิทยฐานะ โดย
แล้วให้มาสาธิต งบประมาณ เป็น
น้อยกว่าร้อยละ 50
ให้ครูที่เข้าอบรมเป็น
การทาขนมใน การประหยัดการใช้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ชั้นเรียน
ทรัพยากร
1
จัดทาเป็นเอกสารแนบไฟล์ excel
2

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
 ตัวอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา
 ตัวอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
สพท.
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
1. .........................................
2. .........................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3
4
หมายเหตุ :
1. แพลตฟอร์มดิจิทลั หมายถึง ระบบกลางที่ทาหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้/ข้อมูล ที่ปรากฏในรูปแบบ
สื่อต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวิดิโอ โดยเชื่อมต่อระหว่างผูส้ ่งและผู้รับ
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทั้งผู้ส่งและผูร้ ับนี้สามารถทาหน้าที่สลับกันและโต้ตอบกันได้ ทั้งนี้มักอยู่ในลักษณะ
ของการแลกเปลีย่ นและแบ่งปัน เช่น Facebook Youtube Line Google Android AppleiOS เป็นต้น
2. การใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั มีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
2.1 สถานศึกษานาข้อมูลเข้าสูร่ ะบบกลางเพื่อใช้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันกับผู้รับทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ช่วยส่งเสริมการทางานในตามภารกิจงาน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทัว่ ไป)
2.2 สถานศึกษาเป็นฝ่ายรับข้อมูลจากระบบกลางที่นาเข้าข้อมูลโดยบุคคลอื่น เพื่อนามาใช้ใน
การส่งเสริมการทางานในตามภารกิจงาน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป)
2.2 เชิงคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 39 สถานศึกษาทุกแห่ง
และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด และตัวชี้วัดที่ 40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology))
ระดับ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คาอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. จานวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
1. วิธีการดาเนินงาน
 เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบ
5
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัด
สพท.ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนใช้ในการวางแผนการจัด
 ตัวอย่างระบบข้อมูล
การศึกษา ร้อยละ 100 และ
การศึกษา ดังนี้
สารสนเทศที่สถานศึกษาจัดทา
2. จานวนสถานศึกษาจัดทาระบบข้อมูล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขึ้นเอง อย่างน้อยด้านละ 1
สารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ตัวอย่าง
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 2. ผลการดาเนินงาน
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ
 1. จานวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
2.1 เชิงปริมาณ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
4
2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน..............แห่ง
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัด
1. .......................................
2.1.2 สถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัดการศึกษา
การศึกษา ร้อยละ 100 และ
2.........................................
จานวน ........... แห่ง คิดเป็นร้อยละ ............. (สถานศึกษาที่ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.
2. จานวนสถานศึกษาจัดทาระบบข้อมูล
ฯลฯ
อย่างน้อย 1 ระบบ นับเป็น 1 แห่ง)
สารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ตารางที่ 42.1 แสดงจานวนสถานศึกษาที่ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.
 1. จานวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
ชื่อระบบข้อมูล
สถานศึกษาที่ใช้ระบบข้อมูล
การนาไปใช้ในการจัด
3
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัด
สารสนเทศของ สพฐ.
สารสนเทศ
การศึกษา
การศึกษา ร้อยละ 100 และ
จานวน
ร้อยละ
2. จ านวนสถานศึ ก ษาจั ด ท าระบบข้ อ มู ล
DMC
สารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผน
SGS
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
School MIS
 1. จานวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
EMIS
2
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัด
CCT
การศึกษา ร้อยละ 100 และ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
2. จ านวนสถานศึ ก ษาจั ด ท าระบบข้ อ มู ล
หมายเหตุ :
สารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผน
1. สถานศึกษาสามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ได้มากกว่า 1 ระบบ
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
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ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
 1. จานวนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล
1
สารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัด
การศึกษา ร้อยละ 100 และ
2. จ านวนสถานศึ ก ษาจั ด ท าระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 5

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. การนาไปใช้ในการจัดการศึกษา หมายถึง การนาข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศของ สพฐ. ไปใช้ในการจัด
การศึกษา เช่น การวางแผนการรับนักเรียน เป็นต้น
3. สพท. รายงานข้อมูลเฉพาะระบบที่สถานศึกษามีการใช้งานเท่านั้น
4. DMC: Data Management Center คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
5. SGS : Secondary Grading System เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียน
กลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่าน
อินเตอร์เน็ต ทาให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย นักเรียนสามารถ ดูผลการเรียน
ได้ด้วยตนเอง สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการ
6. School Mis : โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการเรียน สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาเนินการ
7. EMIS : Education Management Information System เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านครูและบุคลากรในสถานศึกษา
8. CCT : Conditional Cash-transfer หมายความว่า การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุ ปัจจัยพืน้ ฐาน
นักเรียนยากจน (targeting) ภายใต้ “เงื่อนไข” ว่านักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ ซึ่งการติดตาม
การเข้าเรียนของนักเรียน (monitoring) นั้น จะช่วยป้องกันปัญหาเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน
2.1.3 สถานศึกษาจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
จานวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ จาแนกเป็น
1) ด้านวิชาการ
จานวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ..............
2) ด้านงบประมาณ
จานวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ..............
3) ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ..............
4) ด้านการบริหารทั่วไป
จานวน......แห่ง คิดเป็นร้อยละ..............

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

82
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตารางที่ 42.2 แสดงจานวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ลาดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อระบบ
การนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
ข้อมูล
ด้านวิชาการ
ด้าน
ด้านการ
ด้านการ
สารสนเทศ
งบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป
บุคคล
ตัว
รร. ………
ระบบนิเทศ
√
√
อย่าง
ออน์ไลน์
1
2
3
หมายเหตุ :
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ ถานศึกษาจัดทาขึ้นเอง หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆ หรือ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้จัดเก็บ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. การนับจานวนสถานศึกษาที่จดั ทาระบบข้อมูลสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
สามารถนับซ้าในแต่ละด้านได้
2.2 เชิงคุณภาพ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

