
 

 

                          
 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

ของ 

 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



ค าน า 
 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ            
การด าเนินงานที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนด ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส านักต่างๆ ในส่วนกลาง ได้ร่วมกันจัดท าแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น      
ส่วนหนึ่งของระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต รวม 225 เขต ส าหรับแบบติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ประกอบด้วย  เนื้อหาสาระ    
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหาร 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหาร      
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล
และรายงานผลในระดับเขตพ้ืนที่  และเป็นคู่มือในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  ในการวางแผนด าเนินการ 
และจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รองรับการติดตามและประเมินผลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ใช้เอกสารแนวทางการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป 

 
 
   
  
                  (นายเดช  ศิรินาม) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
         พฤษภาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
                     หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
เนื้อหาการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ   1 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
 ส่วนที่ 2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    2 
 ส่วนที่ 3 จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี      3 
แบบติดตามและรายงานผล ที่จัดเก็บจากสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  5 
   ในสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม  7 
   หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด   10 
   กระบวนการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย      11 
 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ   12 
   มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหาร 
   จัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษา  13 
   อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 15 
 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด  16 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด    17 
 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  19 
   มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ  20 
   เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 14 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   14.1ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 21 
   โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
   14.2ระดับความส าเร็จของคูท่ีเข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 22 
   (Boot Camp) 
 



 ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
   15.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู   24 
   (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 26 
 ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ  27 
   ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน  28 
   ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
   การด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง   30 
 ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  31 
   ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม  ร้อยละขอสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทาง 32 
   กระทรวงสาธารณสุข 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา       33 
 นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย        38 
 นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       40 
 นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์       42 
 นโยบายที่ 5 การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ       44 
 นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้        46 
 นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา     48 
 นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ        50 
 นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด   52 
จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

1. การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ        54 
2. ลดปริมาณการบ้าน          54 
3. ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ      54 

ปฏิทินการด าเนินการติดตามและประเมินผล        56 
  
ภาคผนวก 
 รายชื่อผู้รับผิดชอบในระดับเขตพ้ืนที่ รายตัวชี้วัด นโยบาย จุดเน้น     57 
 คณะท างาน 
 
 



 
เนื้อหาสาระการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ส่วนที่  1  แบบติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 
จ านวน  6 ยุทธศาสตร์ รวม 20 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    
   ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน 

     ไทย 12 ประการ 
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
                     ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ 
              จบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ และ 
               บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  
               เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ 
               ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 14จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.2 ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
ตัวชี้วัดที่ 15ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 15.1 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล (HRMS) 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 15.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                   
                     ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
       
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                      ประกอบด้วย 1  ตัวชีว้ัด   
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ิมข้ึน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
                      จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
  ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(มีการติดตามจากทุกส านัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลางของ สพฐ.) 
 
ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทาง 
                      กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
แบบติดตามผลการด าเนินงานเชิงพื้นที่ (Area Based) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                   เรื่องที่ 1  ผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
                   เรื่องที่ 2  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณเพ่ือการแลกเป้า (ถ้ามี) 
 
 
ส่วนที่ 2  แบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งที่ สป. 403/2561  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง นโยบายการ
ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้มีการเร่งรัดด าเนินการพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 14 นโยบาย และ
จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 

ก. นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 นโยบายที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 นโยบายที่ 2  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 นโยบายที่ 3  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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 นโยบายที่ 4  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 นโยบายที่ 5  การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
 นโยบายที่ 6  การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 
 นโยบายที่ 7  การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 นโยบายที่ 8  การอ่านออกเขียนได้ 
 นโยบายที่ 9  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
 นโยบายที่ 11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 นโยบายที่ 12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ 
 นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 นโยบายที่ 14 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 
ส่วนที่ 3  จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

1. การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนใน
ห้องเรียนปกติ 

2. การประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
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การด าเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
การรายงานข้อมูล   
     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการด าเนินงานใช้ 2 วิธีหลัก ได้แก่  

1) รายงานผลการด าเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : 
 e-MES)              

         - รอบ 6 เดือน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูล (เมษายน – พฤษภาคม 2561) 
          - รอบ 9 เดือน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูล (กรกฎาคม 2561) 
            - รอบ 12 เดือน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูล(กันยายน 2561) 
          2) รายงานผลการด าเนินงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์  
(Empirical Monitoring and Evaluation System : EMES) จากกลุ่มเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนเด็กและเยาวชนได้รับการคัดกรองเพื่อจดักิจกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

 
 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                ตารางที่ 2.2.1 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา 
                                    ผู้ติดยาเสพติดฯ   

 
 
หมายเหตุ : แผนบูรณาการป้องกันฯ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ สพฐ. ก าหนด เช่น กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตฯ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การบริหารจัดการและชี้แจงนโยบาย  และการคัดกรอง  
เฝ้าระวัง ติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง (คน) 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มค้า 
ป.1 – ป.6  

ม. 1 – ม.3 

ม. 4 - ม.6 

รวม 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนเด็กและเยาวชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศกึษา (คน) 

กิจกรรมสร้างภูมิคุม้กนั ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศกึษา 
(ระบุชื่อกิจกรรม) 

ป.1 - ป.6    

ม.1 - ม.3    

รวม    
ร้อยละ  

ใช้ข้อมูลจาก CATAS 
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ตารางท่ี 2.2.2  การด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการนอกเหนือ จากแผนบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดฯ      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การด าเนินการนอกเหนือจากแผนบูรณาการฯ เช่น ระบบการดูแล โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต 
 แนะแนวอาชีพ ...ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนเด็กและเยาวชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิค้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     

ในสถานศึกษา (คน) 

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา    ยาเสพติดใน

สถานศึกษา 
(ระบุชื่อกิจกรรมในภาพรวม) 

ปฐมวัย    

ป.1 - ป.6    

ม.1 – ม.3    

ม.4 – ม.6    

  รวม    

ร้อยละ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนกตามระดับชั้น   
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร. 
จบหลักสูตร 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 
จ านวน นร. (คน) ร้อยละ 

ป.6    
ม.3    
ม.6    

 
ตารางท่ี 3.2  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                  ปีที่ 6  ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสถานศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน นร.
จบ

หลักสูตร   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

จ านวน นร. 
ที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะฯ  
ระดับดีขึ้นไป ผ่าน ระดับดี ระดับดี

เยี่ยม 
1        
2        
3        
  จัดท าเป็น เอกสารแนบ  (Excel) 
 รวม       
 ร้อยละ       
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ตารางท่ี 3.3  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  ของนักเรียนชั้นประถม
มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสถานศึกษา 

 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน นร.
จบหลักสูตร   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

จ านวน นร. 
ที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะฯ  
ระดับดีขึ้นไป ผ่าน ระดับดี ระดับดี

เยี่ยม 
1        
2        
3        
  จัดท าเป็น เอกสารแนบ  (Excel) 
 รวม       
 ร้อยละ       

 
 

ตารางท่ี 3.4  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  ของนักเรียนชั้นประถม
มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสถานศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 
จ านวน นร.
จบหลักสูตร   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

จ านวน นร. 
ที่มีผลประเมินคุณลักษณะฯ  

ระดับดีขึ้นไป ผ่าน ระดับดี ระดับดี
เยี่ยม 

1        
2        
3        
  จัดท าเป็น เอกสารแนบ  (Excel) 
 รวม       
 ร้อยละ       
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4. ผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
จ านวน......................คน    คดิเป็นร้อยละ...........................  
 
ตารางที่ 3.5 แสดง จ านวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ (ไม่รวมปฐมวัย) 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. มีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างจ านวน.................................โรง 
ตารางท่ี 3.6  แสดงสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
                 (ปีการศึกษา 2560) 

ที ่ โรงเรียน ชื่อกิจกรรม 
วิธีการจัดกิจกรรมที่
เป็นแบบอย่าง*** 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ
กิจกรรม 

1      

2 จัดท าเป็นเอกสารแนบ (word) 

3     

 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน จ านวนทั้งหมด 

นักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1     

2     
3     

     

 ฯลฯ จัดท าเป็นเอกสารแนบ (excel) 

 รวม    
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 4.1แสดงข้อมูลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในการน าศาสตร์พระราชามาใช้  และการจัดการ
เรียนรู้เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง”  รายสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. โปรดแสดงข้อมูลการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในการน าศาสตร์พระราชามาใช้ใน
สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย  
                “อยู่อย่างพอเพียง” 
              2. หากมีการก าหนดรูปแบบวิธีการร่วมกันเป็นเครือข่ายหรือกลุ่มโรงเรียนต้องแสดงรายชื่อสถานศึกษาทุก
แห่งที่อยู่ ในเครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน 
รูปแบบและวิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การน าศาสตร์พระราชามาใช้ การบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย 
“อยู่อย่างพอเพียง” 

1.    

2.  จัดท าเอกสารแนบ 

ฯลฯ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  

              (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
จ าแนกรายด้าน (คน) 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1          

อนุบาล 2          

อนุบาล 3           

รวม          
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ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
จบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 สถานศึกษาในสังกัดที่มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา และ
การบริหารจัดการหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 และ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 4 จ านวน .................แห่ง  คิดเป็นร้อยละ..................... 
 
 
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา                        
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แนบไฟล์ PDF ของโรงเรียน รายละเอียดดังนี้  
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 6 โรง ประกอบด้วย  
   1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 โรง (โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 1 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 1 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 1 โรง)  
   1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 โรง (โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 1 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 1 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 1 โรง)        
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 6 โรง ประกอบด้วย 
   2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 โรง (โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 1 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 1 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 1 โรง)   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ระดับดีขึ้นไป จ านวน................คน คิดเป็นร้อยละ................ 
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยสถานศึกษาอาจ
มีการตัดสินผลการเรียนโดยใช้ระบบตัวเลข หรือระบบตัวอักษร หรือระบบร้อยละ ดังนั้นให้สถานศึกษาแปลงผล 
การตัดสินมาเป็น 4 ระดับ ตามแนวปฏิบัติการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ 
ร้อยละ 

ระบบท่ีใช้ค าสะท้อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 A 80-00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ผ่าน 

3.5 B+ 75-79  
ดี  

ดี 
3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69 
พอใช้ 

2 C 60-64 
ผ่าน 1.5 D+ 55-59 

ผ่าน 
1 D 50-54 
0 F 0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตารางที่ 7.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป จ าแนก
ตามระดับชั้น (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ 31 มีนาคม 2561) 

ระดบัชั้น 

ผลการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารของผู้เรียน(คน) 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่เข้ารับ 

การประเมิน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 
ป.1     
ป.2     
ป.3     
ป.4     
ป.5     
ป.6     
ม.1     
ม.2     
ม.3     
รวม     
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ตารางที่ 7.2 แสดงโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน
จ าแนก 
เป็นรายโรง 
 

ที ่ โรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่สถานศึกษาจัดเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

1   

2 จัดท าเป็นเอกสารแนบ 

3   

 ฯลฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ตัวช้ีวัดที ่8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตารางแนบยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 8 ตามตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 8.1 แสดงแหล่งที่มาของข้อสอบที่สถานศึกษาน ามาใช้ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสถานศึกษาและแหล่งที่มาของข้อสอบ และตัวอย่างการค านวณคา่ร้อยละ
ของสถานศึกษาที่มกีารน าข้อสอบจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2560  

ที ่ โรงเรียน 

แหล่งที่มาของข้อสอบปลายปี ปกีารศึกษา 2560 

ข้อสอบของ
สถานศกึษา
เองที่เป็น
ข้อสอบวัด

การคิดขั้นสูง 

ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นๆ ที่ได้
มาตรฐาน 

ข้อสอบท่ีพัฒนาขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 และโรงเรียนน ามาใช้ 
จ าแนกตามระดับชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ข้อสอบ
โรงเรียนที่มี
อัตราการ
แข่งขันสูง

หรือ
โรงเรียน
ยอดนิยม 

โรงเรียน
จุฬาภรณ 

ราช
วิทยาลัย 

โรงเรียน
อนุบาล
จังหวัด 

โรงเรียน
อนุบาล
อ าเภอ 

ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 
แหล่ง
อื่นๆ 
(โปรด
ระบุ) 

ไทย ไทย คณิต วิทย์ ไทย คณิต วิทย์ ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ 

1 ก √ - - √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - - 

2 ข √ - - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
3 ค  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ร.ร.อนุบาล
ละอออุทิศ 

รวม 2 1 0 2 2 จัดท าเป็นเอกสารแนบ  

 
จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่มีการใช้ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคดิขั้นสูง จ านวน 2 แห่ง ใช้ข้อสอบโรงเรียนทีม่ีอัตราการแข่งขันสูงหรอืโรงเรียนยอดนิยม  
 จ านวน 1 แห่ง ใช้ข้อสอบของโรงเรียนอนุบาลจังหวัด จ านวน 2 แห่ง ใช้ข้อสอบของโรงเรียนอนุบาลอ าเภอ จ านวน 2 แห่ง ใช้ข้อสอบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 แห่ง และมีการน าข้อสอบจากแห่งอื่นๆ มาใช้ จ านวน 1 แห่ง   
หมายเหตุ 1. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องแหล่งที่มาของข้อสอบปลายปี  
                 ปีการศึกษา 2560 ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งในสังกัดน ามาใช้ 
             2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานข้อมูลในระดับช้ัน ป.2 ป.4 ป.5 ม. 1 และ ม.2  
             3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารายงานข้อมลูในระดบัช้ัน ม.1 และ ม.2 
  4. การนับจ านวนสถานศึกษาที่ใช้ข้อสอบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ในแต่ละระดบัช้ันนั้น สถานศึกษาแห่งนั้นจะต้องใช้ข้อสอบที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้พัฒนาขึ้นครบทกุระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้จึงจะนับเป็น 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด (ติดตามและประเมินผล
เฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 

ตารางที่ 9.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนปกติที่เข้ารับการประเมินการอ่าน การเขียน จ าแนกตามระดับชั้น และ
ด้านที่ประเมิน (ใช้ผลการประเมินครั้งท่ี 4 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560) 

ระดับ ชั้น จ านวนผู้เรียนปกติ 
ที่เข้ารับการประเมินจ าแนกแต่ละด้าน (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
ต้ังแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ป. 1 

การอ่านออกเสียง    
การอ่านรู้เรื่อง    
การเขียนค า    
การเขียนเรื่อง    

ป. 2 

การอ่านออกเสียง    
การอ่านรู้เรื่อง    
การเขียนค า    
การเขียนเรื่อง    

ป. 3 

การอ่านออกเสียง    
การอ่านรู้เรื่อง    
การเขียนค า    
การเขียนเรื่อง    

ป. 4 

การอ่านออกเสียง    
การอ่านรู้เรื่อง    
การเขียนค า    
การเขียนเรื่อง    

ป. 5 

การอ่านออกเสียง    
การอ่านรู้เรื่อง    
การเขียนค า    
การเขียนเรื่อง    

ป. 6 

การอ่านออกเสียง    
การอ่านรู้เรื่อง    
การเขียนค า    
การเขียนเรื่อง    

หมายเหต ุส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารายงานผลการประเมินในภาพรวมตามตารางที่ 9.1 โดยจ าแนกตามระดับชั้น และรายด้าน ส าหรับข้อมูลผลการประเมิน
รายโรง สพฐ. จะตรวจสอบจากผลการประเมินการอ่าน และการเขียนของ สวก.สพฐ. ตามที่รายงานในระบบอิเลคทรอนิกส์ e-MES ของ สตผ.สพฐ. (ครั้งที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 

ตารางแนบยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 10 
 

ตาราง 10.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรยีน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด และกจิกรรมทีส่่งเสริมผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้  
                           ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม และแหล่งการเรยีนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด  
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด1 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้  

ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม2 
แหล่งการเรียนรู้3 

จ านวน (คน) ร้อยละ ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 
1        
2     จัดท าเป็นเอกสารแนบ   
3        
 ฯลฯ       

รวมท้ังสิ้น       
 

หมายเหตุ  
             1. ผู้เรียนที่อา่นหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอา่น เพื่อสร้างนิสัยรกัการอ่านให้เหมาะสมกบัวยั โดยอ่านหนงัสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้            
                           ระดับปฐมวยั อ่านหนังสือไม่น้อยกวา่ 6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 10 นาท ี
                           ระดับประถมศกึษาปีที่ 1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี  หรือเฉลีย่วันละ 30 นาท ี
                           ระดับประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี  หรือเฉลีย่วันละ 60 นาท ี
                           ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 90 นาท ี
                           ระดับมัธยมศึกษาปีที่   4 – 6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี  หรือเฉลีย่วันละ 120 นาที 
             2. ตัวอยา่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ ใช้การอา่นเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม เช่น ค่ายการอ่าน เล่านิทาน เรียงความ โต้วาที  
การท าหนังสือเล่มเล็ก กจิกรรมพี่ชวนนอ้งอ่าน คลินิกหมอภาษา หุ่นมือสื่อภาษา เป็นต้น 
             3. แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
                        3.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน มุมรักการอ่าน มุมหนังสือในห้องเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย เป็นต้น 
  3.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดประชาชน พพิิธภัณฑ์ พิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนย์การกีฬา สถาน
ประกอบการ วัด ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น 
 4. การค านวณค่าร้อยละให้คิดจากฐานจ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาในสังกัด 
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ตาราง 10.2 แสดงกิจกรรมหรือวิธีการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีการพัฒนาห้องสมุดหรือมีการจัดห้องสมุดมีชีวิตตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. 
 

ที ่ โรงเรียน 
การพัฒนาห้องสมุด1 การจัดห้องสมุดมีชีวิต2 กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการที่ส่งเสริม 

ในการพัฒนาห้องสมุดหรือห้องสมุดมีชีวิต5 หมายเหตุ 
ไม่ได้ด าเนินการ3 ด าเนินการ4 ไม่ได้ด าเนินการ3 ด าเนินการ4 

1 โรงเรียน............................       
2 โรงเรียน............................       
3  จัดท าเป็นเอกสารแนบ  
 ฯลฯ       

รวมทั้งสิ้น       
 

หมายเหตุ โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “ด าเนินการ” หรือ “ไม่ได้ด าเนินการ” และระบรุายละเอียดของการด าเนินงานภายใตบ้ริบทของสถานศึกษาลงในช่อง “กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการที่
ส่งเสริมในการพัฒนาห้องสมุดหรือห้องสมุดมีชีวิต” ของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละแห่ง 
            1. การพัฒนาห้องสมุด หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ตามคู่มือแนวทางการด าเนินงานสง่เสริมนสิัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 – 2561 
              2. การจัดห้องสมุดมชีีวิต หมายถงึ การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพื่อด าเนินการโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" โดยจัดห้องสมุดที่
เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านท่ีทันสมัย มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และหลากหลายเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย 
             3. ไม่ได้ด าเนินการ หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการตามคู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสรมินิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน สพฐ. พ.ศ. 2557 – 2561 
             4. ด าเนินการ หมายถึง ด าเนินการตามคูม่ือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน สพฐ. พ.ศ. 2557 – 2561 
  5. กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการที่ส่งเสริมในการพัฒนาห้องสมุดหรือห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมหรือวิธีการด าเนินการในการพัฒนาห้องสมดุของโรงเรียน 
หรือ การจัดห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน (ในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ว่ามีการด าเนินการตามคูม่ือแนวทางการด าเนินงานส่งเสรมินิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน สพฐ. พ.ศ. 2557 
– 2561 ภายใต้บริบทของโรงเรยีนอย่างไร (พอสังเขป) และในกรณทีี่ไม่ได้ด าเนินการตามคู่มือแนวทางฯ โรงเรียนไดม้ีการด าเนินงานนอกเหนือไปจากคูม่ือแนวทางฯ อย่างไร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 12.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
    12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี กศ.2559 

จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่าร้อยละ 50  

จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่าร้อยละ 50  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย        

วิทยาศาสตร์        
คณิตศาสตร์        
ภาษาอังกฤษ        

 12.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
    12.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น/
ลดลงจาก 

ปี กศ.2559 
จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่าร้อยละ 50  

จ านวน
นักเรียน 

ที ่
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ
มากกว่าร้อยละ 50 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย        

วิทยาศาสตร์        

คณิตศาสตร์        

ภาษาอังกฤษ        
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ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 
 
1. สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป จ านวน…………………….แหง่ 
2. สถานศึกษาที่ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA จ านวน...................แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ.............. 
เชิงคุณภาพ 
      ผลส าเร็จของการด าเนินงาน.................................................................................................. .............. 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
 
 
เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน........... โรง 
2) โรงเรียนที่มีครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ านวน ........................ โรง คิดเป็นร้อยละ ................. 
3) ครูในสังกัดทั้งหมด จ านวน ................. คน 
4) ครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ านวน...................คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
หมายเหตุ การค านวณร้อยละของครูตามโครงการฯ ให้คิดจากฐานจ านวนครูในสังกัดทั้งหมด ดังนี้ 

(ครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการx 100) 

ครูในสังกัดทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2 ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

แบบการจัดเก็บข้อมลู ระดับสพป./สพม.  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา...................................เขต.......   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต........ (.........................................) 
 

ตารางที่ 14.2.1 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ที ่ รายชื่อครูผูส้อน

ภาษาอังกฤษ 
ประเภท 

โรงเรียน 

ผลสอบCEFR
หรือเทียบเท่า 

การพัฒนาครู  
(Boot Camp) 

รุ่นที่เข้ารับ 
การอบรม 

ศูนย์ที่เข้ารับการ
อบรม 

วันท่ีเข้ารับการ
อบรม 

หมายเหต ุ

ประถม
ศึกษา 

มัธยม
ศึกษา 

วัตถุประสงค์
พิเศษ 

มี  ไม่ม ี เข้ารับการ 
อบรมแล้ว 

ยังไม่ได้รับ
การอบรม 

    

1              
2              
...              

รวมทั้งสิ้น       

หมายเหตุ : 1. โปรดกรอกข้อมูลในตารางให้ครบถ้วนสมบรูณ ์
    2. หัวข้อ ผลสอบ CEFRหรือเทียบเท่า โปรดระบผุลสอบ เช่น C2, C1, B2, B1, A2 หรือ TOEIC, TOEFL, CUTEP เป็นต้น    

   3. หัวข้อการพัฒนาครู(Boot Camp) โปรดเขียนเครื่องหมาย    ในช่อง เข้ารับการอบรมแล้ว หรือ ยังไมไ่ด้รับการอบรม 
1. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั้งหมดจ านวน.........คน  2. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษในวัตถุประสงค์พิเศษทั้งหมดจ านวน.........คน  
3. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบ CEFR หรือเทียบเท่าจ านวน.........คน  4. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่ไม่มผีลการทดสอบ CEFR หรือเทียบเท่าจ านวน.........คน 
5. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษเข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน...........คน 
6. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษเข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561จ านวน...........คน 
7. สพท.มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษเข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ…………. 
8. การคิดเป็นร้อยละ  

(จ านวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 x 100) 
จ านวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ 2561* 

*จ านวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ 2561 = จ านวนครผูู้สอนภาษาอังกฤษท้ังหมด – จ านวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่เข้ารบัการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค  
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2560 
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ตารางท่ี 14.2.2 ผลการนิเทศติดตามการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ที่ 
รายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โรงเรียน 
ระดับชั้น 
ที่สอน 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน 

การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน) 

หมายเหตุ 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ไม่ได้รับการนิเทศ 

ติดตาม 
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม 

ชื่อผู้นิเทศ  
ติดตามฯ 

1          
2          
3          
...          
รวมทั้งสิ้น       

หมายเหตุ : 1. โปรดกรอกข้อมูลในตารางให้ครบถ้วนสมบรูณ ์
    2. หัวข้อการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช้ันเรียน) โปรดใสเ่ครื่องหมาย    ในช่อง ได้รับการนิเทศ ตดิตาม หรือ ไมไ่ด้รับการ
นิเทศ ติดตาม 

1. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) จ านวน...........คน 
2. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช้ันเรียน 
   จ านวน........คน คิดเป็นร้อยละ........ 
3. สพท. มีครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) ได้รับการนิเทศ ตดิตามการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     
    ในช้ันเรียน จ านวน........ คน คดิเป็นร้อยละ................. 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 
 
เชิงปริมาณ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู จ านวน..................แห่ง 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จ านวน..............อัตรา 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ จ านวน...............อัตรา 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูได้รับการจัดสรรครู    ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
จ านวน..............แห่งคิดเป็นร้อยละ……………… 
เอกสารแนบ 
1. เอกสารอ้างอิง 1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 

2. เอกสารอ้างอิง 2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 
 
หมายเหตุ การค านวณค่าร้อยละให้คิดจากสูตรนี้ 

(จ านวนสถานศึกษาท่ีขาดแคลนครูได้รับการจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินx 100) 

จ านวนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบงัคับเพิ่มข้ึน 

16.1 ระดับประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 

เชิงปริมาณ 

1. ข้อมูลประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 

ตารางท่ี 16.1.1 ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2554  

เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามต าบล/เทศบาล 

ต าบล/
เทศบาล 

จ านวน
ประชากร 

ตาม ทร.14  
ที่เกิดปี พ.ศ.
2554 ในเขต
พ้ืนที่บริการ 

(คน) 

ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2561 

สังกัด สพฐ. 

สังกัดอ่ืน 
เข้าเรียนชั้น
อ่ืน (รวมทุก

สังกัด) 

รวม 

สพป. สศศ. จ านวน ร้อยละ 

ต าบล......        

ต าบล......        
ต าบล..... จัดท าเป็นเอกสารแนบ (ไฟล์ Excel) 
ฯลฯ        

รวม        

ตารางที่ 16.2.1 สรุปจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

สถานศึกษา 
ที่เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษา 
ในสังกัด (โรง) 

จ านวนนักเรียนที่
จบช้ัน ป. 6 

ปีการศึกษา 2560 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่เรียนต่อ 
ช้ัน ม.1 ในปีการศึกษา 2561 (คน) 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่เรียนต่อ 
ช้ัน ม.1 

จ านวนนักเรียน 
ทีไ่ม่ได้เรยีนต่อใน 
ปีการศึกษา 2561 

(คน) 

สังกัด สพฐ. สังกัดอื่น รวม 

สพป. สศศ. 

 1......................        

 2......................        

 3......................        

ฯลฯ จัดท าเป็นเอกสารแนบ (ไฟล์ Excel) 

รวม        

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจาก DMC 

              1. จ านวนนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

               2. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
 
ตารางท่ี 17.1 สรุปจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในสังกัด สพป./สพม. เข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (สายสามัญ สายอาชีพ หรือ เทียบเท่า) ปีการศึกษา 2561 (จ าแนกรายโรง) 

สถานศึกษาใน
สังกัดที่เปิดสอน

ระดับ ม.ต้น 

จ านวนนักเรียน 
ที่จบชั้น ม.3  

ปีการศึกษา 2560 
(คน) 

เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

สามัญ อาชีพ เทียบเท่า รวม 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.............          

2.............          

3.............          

ฯลฯ จัดท าเป็นเอกสารแนบ (ไฟล์ Excel) 
รวม          
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลจาก Data Management Center 

1. จ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า) ปีการศึกษา 2561 ใช้ข้อมูล  
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และ 
                การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น  
1. ข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด       จ านวน...................แห่ง 
1.2 สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด จ านวน
...................แห่ง  
1.3 ผลการประเมินในภาพรวมโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2560 จ าแนก
ตามผลการประเมินดังนี้ 
1.3.1 ระดับดีเยี่ยม     จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 

1.3.2 ระดับดีมาก      จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 

1.3.3 ระดับดี           จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 

1.3.4 ระดับพอใช้      จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 

1.3.5 ระดับปรับปรุง   จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 

 หมายเหตุ  การค านวณค่าร้อยละ  
จ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับดีขึ้นไป ×100 
จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนทั้งหมด 
                
1.4 ผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จ านวน..................คน 
1.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2560 
      1) ระดับดีเยี่ยม     จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 
      2) ระดับดีมาก      จ านวน...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 

      3) ระดับดี           จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 

      4) ระดับพอใช้      จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 
      5) ระดับปรับปรุง   จ านวน............แห่ง คิดเป็นร้อยละ......... 
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รวมผลการประเมิน ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2560  
ระดับดีขึ้นไป จ านวน.........แห่ง  คิดเป็นร้อยละ............................ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 
 
ตารางที่ 19.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
เพิ่มข้ึน/
ลดลง  
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน 
ต้นปี 
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียน 
ต้นป ี
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 - ป.6        
ม.1 - ม.3        
ม.4 - ม.6        
รวมทั้งสิ้น        

 
หมายเหตุ :  

1. ปีการศึกษา 2559 
- จ านวนผู้เรียนต้นปีการศึกษา 2559 ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ณ 10 มิ.ย. 2559 
- จ านวนผู้เรียนออกกลางคัน ใช้ข้อมูลนักเรยีนออกกลางคันเป็นรายบุคคล Data Management Center (DMC) ณ 31 มี.ค. 2560 

2. ปีการศกึษา 2560 
- จ านวนผู้เรียนต้นปีการศึกษา 2560 ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ณ 10 มิ.ย. 2560 
- จ านวนผู้เรียนออกกลางคัน ใช้ข้อมูลนักเรยีนออกกลางคันเป็นรายบุคคล Data Management Center (DMC) ณ 31 มี.ค. 2561 
ตารางที่ 19.2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้เรียนออกกลางคันที่กลับเข้ามาเรียนในระบบ ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน กรณี 

หยุดเรียนเกิน 1 ปี ยังไม่ได้คัดชื่อออกจาก
ทะเบียนผู้เรียน (คน) 

ผู้เรียนกลับเข้ามาเรียน 
ในระบบโรงเรียน (คน) 

จ านวน ร้อยละ 
ป.1 - ป.6    
ม.1 - ม.3    
ม.4 - ม.6    

หมายเหตุ :  

ผู้เรียนออกกลางคัน หมายถึง ผู้เรยีนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า ที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแต่ต้องยตุิการเรียนลง หรือ การที่ผู้เรียนไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
ต้องออกจากสถานศึกษาไป โดยไม่กลับเข้ามาเรยีน และไมส่ามารถติดตามให้นักเรยีนกลับเข้ามาเรียนได ้

ผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน หมายถึง ผู้เรียนท่ีไม่มาเรียนตลอด 
ปีการศึกษา หรือขาดเรียนบ่อยครัง้จนท าให้เวลาเรยีนไม่ถึงร้อยละ 20 ใน 1  
ปีการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 20  ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตารางท่ี 20.1 แสดงข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษาในสังกัด (กรุณาใส่เลข “1” ในคอลัมน์ของด้านที่
แต่ละสถานศึกษาท าได้) 

สถานศึกษา 

ประเภทของการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม 
จากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ 

รวมจ านวนด้าน
ทั้งหมดท่ี

สถานศึกษา 
แต่ละแห่งได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 

ไม่ได้รับ 
การส่งเสริม 
สนับสนุนฯ 

ด้าน
วิชาการ 

ด้าน
งบประมาณ 

ด้านการ
บริหารงาน

บุคคล 

ด้านการ
บริหาร
ทั่วไป 

1. โรงเรียน.......             
2. โรงเรียน.......             
3. โรงเรียน.......             

ฯลฯ จัดท าเป็นเอกสารแนบ (ไฟล์ Excel) 
รวม             

 

หมายเหตุ : 

1. สถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมฯ อย่างน้อย 1 ด้าน สามารถนับเป็น 1 โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมฯ  

2. การร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึง การมีส่วนร่วมจากบุคคล ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ 
และสถาบันสังคมอ่ืน 
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ตัวช้ีวัดที่เพิ่มเติม ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
ตารางที่ 21.1 แสดงข้อมูลผลการส ารวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ชั้น ป.6  เปรียบเทียบ ข้อมูล 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  

ล า
ดับ
ที่ โร

งเร
ียน

 

จ า
นว

นน
ร.ท

ั้งห
มด

 

การจัดรายการ
อาหารกลางวัน จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(คน) รายโรง 

สรุปภาวะ 
ทุพโภชนาการ

ของรร. 
(รร) 

ใช
้ โป

รแ
กร

ม 
Th

ai 
sc

ho
ol

 lu
nc

h 

โร
งเร

ียน
จัด

ตา
ม 

สภ
าพ

คว
าม

พร
้อม

 

ค่อนข้าง
ผอม 

น้ าหนักต่อ
ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์

(ผอม) 

ค่อนข้างเตี้ย 

ส่วนสูง 
ต่ออายุต่ า
กว่าเกณฑ์

(เตี้ย) 

เริ่มอ้วน 
(ท้วม) 

น้ าหนักต่อ
ส่วนสูงเกิน
เกณฑ์(อ้วน) 

10 
มิ.ย 

30 
ก.ย 

10 
มิ.ย 

30 
ก.ย 

10 
มิ.ย 

30 
ก.ย 

10 
มิ.ย 

30 
ก.ย 

10 
มิ.ย 

30 
ก.ย 

10 
มิ.ย 

30 
ก.ย 

เพิ่ม ลด 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
1 ก 118   8 6 8 4 25 20 15 12 7 6 15 20   
2 ข 242   9 8 10 9 13 12 23 20 30 28 15 13   
3 ค 374   9 5 10 9 15 12 25 20 35 32 18 13   
... ฯลฯ                                                                ท าเอกสารแนบ (EXCEL) 
รวมทั้งสิ้น 734 1 2 26 19 28 22 53 44 63 52 70 66 48 46 1 2 
ร้อยละ 33.45 66.65 3.54 2.58 2.45 2.99 7.22 5.99 8.58 7.08 9.53 8.99 6.53 6.26 33.45 66.65 

 
หมายเหตุ * หมายถึง   การด าเนนิการส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้มภีาวะโภชนาการทีด่ีตามแนวทางกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 กิจกรรม โดย 

1. จัดอบรมปฏิบัติการโปรแกรมอาหารกลางวัน  Thai school lunch  
2. ด าเนินการการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  

** หมายถึง  เป้าหมายการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้โรงเรยีนพัฒนานักเรียนให้มภีาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ท้ัง 2 กิจกรรม ดังน้ี  

1. สพป. จัดอบรมปฏิบัติการโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch ให้ครูผูร้ับผดิชอบโครงการอาหาร
กลางวันครบทุกโรงเรียน  
2. มีโรงเรียนที่จดัรายการอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai school lunchร้อยละ 80 ข้ึนไป 
3. สพป. ด าเนินการนเิทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ครบทุก
โรงเรียน 
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นโยบายที่ 1 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
 1.1 การยกระดับคะแนน O-NET 
  1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระ 
    และรายสาระ 
  1.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพ่ือพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน  
    เพ่ือพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 
  1.1.3  การก าหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ตามแนวทางก าหนด 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการก าหนดเป้าหมายการยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET 
    ตามแนวทางก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
(สังกัด) 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
มีการตรวจสอบ/วิเคราะห์

จุดอ่อนจุดแข็งผลการทดสอบ  
O-NET 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และแก้ปัญหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนา

จุดแข็งรายสาระ 

ก าหนดเป้าหมายการยกระดับ
ค่าเฉลี่ย  
O-NET 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 1        

   
  1.2 รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ที่เป็นจุดแข็งจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
O-NET ของสถานศึกษา โดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
   1) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
   2) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
   3) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
   4) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
  1.3 รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ที่เป็นจุดอ่อนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
O-NET ของสถานศึกษา โดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
   1) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
   2) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
   3) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
   4) รายสาระ/รายทักษะ............................................กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ…………………………. 
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  1.4 สถานศึกษามีวิธีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET อย่างไร 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
  1.5 หน่วยงาน/สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน 
ที่พบจากการผลการทดสอบ O-NET อย่างไร 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
  1.6 หน่วยงาน/สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษา
อย่างไร 
                  ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
  1.7 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูล
สารสนเทศในปัจจุบันหรือไม่/อย่างไร 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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2) รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
         4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
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 1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA 
  1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพ่ือรองรับการทดสอบ PISA  
                     (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ  PISA) 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับที่ได้เตรียมความพร้อมของครูเพ่ือรองรับการทดสอบ  
   PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) 
  1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
   กับการทดสอบ PISA 
  1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ  
   เสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน 
ประเด็นค าถาม 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด  
 

  1.1 จ านวนสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
(สังกัด) 

จ านวนสถาน 
ศึกษาทั้งหมด 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่มี นร.อายุ 
15 ป ี(ม.

ต้น) 
ทั้งหมด 

สถานศึกษาที่เตรียมความ
พร้อมให้กับครู เพื่อรองรับการ

ทดสอบ PISA 

สถานศึกษาที่มี นร.อายุ 15 ปี 
(ม.ต้น) 

ได้ปรับกระบวนการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการ

ทดสอบ PISA 

สถานศึกษาที่มี นร.อายุ 15 ปี 
(ม.ต้น) 

ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์การทดสอบตาม
แนวทางของการทดสอบ 

PISA 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สพป.         
 
  1.2 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้กับครู เพื่อรองรับการทดสอบ PISA อย่างไร 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
  1.3 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น) มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบ PISA อย่างไร 
  ................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
  1.4 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การทดสอบตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง 
  ................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 

3) รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
         4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) .................................................................................................................................................. 
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

 2.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดท าระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   (นิยาม: ระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานด้านอาคาร
สถานที่ ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ด้านเครื่องเล่น ด้านการรับส่งนักเรียนและการจราจร) 
 
ประเด็นค าถาม 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
 

  1.1 จ านวนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 1-3 และเด็กเล็ก) และจ านวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ปี
การศึกษา 2560 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
(สังกัด) 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่เปิดสอน

ระดับ
ปฐมวัย
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
ประชากร
วัยเรียน 

อายุ 3-5 ป ี
(คน)  

นักเรียนปฐมวัย  
(อนุบาล 1-3 และ    

เด็กเล็ก) 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ป้องกันภัยทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สพป.       
หมายเหตุ: จ านวนประชากรวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ใช้ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์ของแต่ละพ้ืนที่ (อ าเภอ/ 
             จังหวัด) 
 
  1.2 สถานศึกษาได้ด าเนินการในด้านต่างๆ อย่างไร เพื่อเป็นการป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัย  
   - ด้านอาคารสถานที่ …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด้านเครื่องเล่น ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด้านการรับส่งนักเรียนและการจราจร …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   - ด้านโภชนาการ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
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   - ด้านสุขอนามัย......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
   - ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

2.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
         4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 

 3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียน  
 เครือข่ายของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา 
  KPI: ร้อยละของครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถน าเทคนิคการเรียน 
  การสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน 
  KPI: ร้อยละของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนน า  
 3.2  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เช่น ป้ายช่ือต่างๆ ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่  
 ภาษาไทย รวมทั้งครู นักเรียน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  
   เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1.  ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

สังกัด 

ครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ 
Boot Camp 

Master Trainer ตามโครงการ 
Boot Camp สถานศึกษาที่จัด

สภาพ แวดล้อม 
ภายในห้องเรียน 

และนอก
ห้องเรียน เพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (แห่ง) 

ครูที่ผ่านการ

อบรม Boot 
Camp  

(คน) 

ครูที่ผ่านการ
อบรม Boot 

Camp สามารถ
น าเทคนิคการ

เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปใช้
ในการสอน (คน) 

ร้อยละ 

Master 
Trainer ตาม

โครงการ Boot 
Camp  

(คน) 

Master 
Trainer ตาม

โครงการ Boot 
Camp 

ที่สามารถเป็น
ครูแกนน า  

(คน) 

ร้อยละ 

สพป        
 
  1.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง 
    - สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่........................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
 
    - สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ ..................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
  1.3 สถานศึกษามีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไร 
   ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 2 .
 ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
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   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

4) รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
 
 
  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  

 4.1  การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์  
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน 
 4.2  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  KPI:  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา  
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1.  ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

สังกัด 

จัดกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือสร้างกระบวนการคิด

วิเคราะห์ 

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการ
คิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน 

จัดการศึกษาโดยบูรณาการ
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา 
ที่จัด

กระบวนการ
เรียนการ
สอนเพื่อ

สร้าง
กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

จ านวน
สถาน ศึกษา

ที่มี

นวัตกรรม
เพื่อเพิ่ม

ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
แก่ผู้เรียน  

ปีการ 
ศึกษา 2559 

(แห่ง) 

จ านวน
สถานศึกษา

ที่มี

นวัตกรรม
เพื่อเพิ่ม

ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
แก่ผู้เรียน  

ปีการ ศึกษา 
2560 (แห่ง) 

เพิ่มข้ึน/
ลดลง 
ร้อยละ 

จ านวน
สถาน ศึกษา 

ที่จัดการ 
ศึกษาโดย
บูรณาการ
องค์ความรู้

แบบ 
สะเต็มศึกษา  
ปีการ ศึกษา 
2559 (แห่ง) 

จ านวน
สถาน ศึกษา

ที่จัดการ 
ศึกษาโดย
บูรณาการ
องค์ความรู้

แบบ  
สะเต็มศึกษา  
ปีการ ศึกษา 
2560 (แห่ง) 

เพิ่มข้ึน/
ลดลง 
ร้อยละ 

สพป.          
 
 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
  2.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.    
2.   
3.   
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ  
 

 5.1  การจัดท าแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด 
  KPI: จ านวนจังหวัดที่ได้จัดท าแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพ 
 5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและ 
   การแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
  KPI: สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษา  
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1.  ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะ
แนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา 2560 

สังกัด 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษา 

เพ่ืออาชีพ (คน) 
ร้อยละ 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม  
สพป.          
 
  1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับผู้เรียน
อย่างไร 
   ......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 
  2.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.    
2.   
3.   
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้  
 

 8.1  การอ่านออก เขียนได้ 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้  
 8.2  การอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
  KPI: ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2-ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1.  ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ปีการศึกษา 2560 

สังกัด 

อ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2560 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ปีการศึกษา 2560 
นักเรียน 

ชั้น ป.1 ทั้งหมด 
(เฉพาะเด็กปกติ)  

(คน) 

จ านวนนักเรียน 
อ่านออก 
เขียนได้  

(เฉพาะเด็กปกติ)  
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนนักเรียน 
ชั้น ป.2- 

ป.3 ทั้งหมด 
(เฉพาะเด็กปกติ)  

 (คน) 

จ านวนนักเรียนที่
อ่านคล่องเขียน

คล่อง  
(เฉพาะเด็กปกติ)  

 (คน) 

ร้อยละ 

สพป.       
หมายเหตุ: นับเฉพาะนักเรียนปกติ 
 
  1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา มีรูปแบบหรือวิธีการเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ อย่างไร 
   ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  1.3 หน่วยงาน/สถานศึกษา มีรูปแบบหรือวิธีการเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.2 -ป.3  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
อย่างไร 
   ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
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  2.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
                (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./ กศน.) 
 

 9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด และมูลนิธิ 
  ยุวสถิรคุณ 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 9.2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ  
  เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1.  ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการของต้น
สังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณหรืออ่ืนๆ แบบมีส่วนร่วม  

สังกัด 

สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการของ

ต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
หรือโครงการอ่ืนๆ แบบมีส่วนร่วม 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อม
น าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือน้อมน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต (คน) 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่ด าเนินการ 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 

ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(คน) 

ร้อยละ 

สพป.       
 
  1.2 สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการของต้นสังกัดหรือ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ หรือโครงการอ่ืนๆ แบบมีส่วนร่วม อย่างไร 
   ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
  1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับนักเรียน อย่างไร 
   ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
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2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

3.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
 13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
  KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ 
   ในการเรียนการสอน 
 13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ : PLC 
  KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น าผล 
   การพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
  1.1  จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ในการ
เรียนการสอน และจ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น าผลการพัฒนา
มาปรับการเรียนการสอน 

สังกัด 

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC 

ครูที่ผ่านการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร 

(คน) 

ครูที่ผ่านการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร 
น าผลการพัฒนามา
ใช้ในการเรียนการ

สอน (คน) 

ร้อยละ 

ครูที่ผ่านการพัฒนา
ตามกระบวนการ

สร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) (คน) 

ครูที่ผ่านการพัฒนา
ตามกระบวนการ

สร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) น า
ผลการพัฒนามาปรับ

การเรียนการสอน 
(คน) 

ร้อยละ 

สพป.       
 
  1.2  ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างไร 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
  1.3 ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น าผลการพัฒนามาปรับการ
เรียนการสอน อย่างไร (การจัดการศึกษาของสถานศึกษา)  
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
  1.4 หลักสูตรการพัฒนาครูที่เป็นจุดเน้นของสังกัด ได้แก่........................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

3.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
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นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 

 14.1 การจัดท าแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัดและลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  KPI: จ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  KPI: จ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อน 
   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 14.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ 
  เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)  
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารีในการจัดการเรียนการสอน/ 
   กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 /ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือไม่  
    ไม่ได้ด าเนินการ   
    ด าเนินการ  (ถ้าด าเนินการ) ด าเนินการอย่างไร ................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  1.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่
การศึกษา หรือไม่ 
    ไม่ได้ด าเนินการ   
    ด าเนินการ  (ถ้าด าเนินการ) ด าเนินการอย่างไร ........................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
  1.3 สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/ ยุวกาชาด/เนตรนารีในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 

สังกัด 

จ านวนสถานศึกษา 

ร้อยละ 
ทั้งหมด (แห่ง) 

ที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/ ยุวกาชาด/
เนตรนารีในการจัดการเรียนการสอน/

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (แห่ง) 

สพป.    
 
  1.4 สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) อย่างไร 
   ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
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  2.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.  
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ......................................................................................................................................................... 
  3.2 ......................................................................................................................................................... 
  3.3 ......................................................................................................................................................... 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................... 
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จุดเน้นข้อ1 การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียน 
ในห้องเรียนปกติ 
1.1 การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ 

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ท้ังหมด...........แห่ง  
      2. สถานศึกษาในสังกัด สพป./สพม. ด าเนินงานโครงการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้  โดยจัดกจิกรรมเพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning  
จ านวน..................แห่ง                     คิดเป็นร้อยละ..................     

 
1.2 การลดปริมาณการบ้าน 

1.. จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ท้ังหมด...........แห่ง  
2. สถานศึกษาในสังกัด สพป./สพม. มีการด าเนินงานเพื่อลดปรมิาณการบ้าน ดังนี ้
2.1 สถานศึกษามีการด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงการมอบการบ้านให้นักเรียนโดยเฉพาะครูที่สอน
ระดับชั้นเดียวกัน ต้องมีการวางแผนร่วมกัน จ านวน...................โรง คิดเป็นร้อยละ............... 
2.2 สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการให้การบ้านแบบบูรณาการร่วมกัน การบ้าน 1 ช้ิน 
สามารถเป็นกิจกรรม/เครื่องมือในการวัดและประเมินผลร่วมกันของหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้  จ านวน...................โรง คิดเป็น
ร้อยละ............... 
2.3 วิธีด าเนินการอื่นๆ(ระบุ)........................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
จ านวน.......................โรง คิดเป็นร้อยละ................... 
3. สถานศึกษาท่ีไมไ่ด้ด าเนินการลดปริมาณการบ้านเนื่องจาก
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

 
1.3 การลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ 
      1. การประชาสมัพันธ์ เว็บไซต์ http://www.tewfree.com 
 ด าเนินการ(โปรดระบุวิธีด าเนนิการ)……………………………………. 
 ไมไ่ด้ด าเนินการ เพราะ.............................................................. 
     2. การด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให ้
ผู้เรยีนในสังกัด ลดการเรียนพิเศษเสรมิจากการเรียนในห้องเรียนปกติ 
 ด าเนินการ(โปรดระบุวิธีด าเนนิการ)……………………………………. 
 ไมไ่ด้ด าเนินการ เพราะ.............................................................. 
     3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
     4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

 
 
 

http://www.tewfree.com/
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ปฏิทินการด าเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ที ่ รายการ ก าหนดการ 
1 รับนโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก สพฐ. 
 

มีนาคม 2561 

2 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด นโยบาย จุดเน้น 
 

มีนาคม-เมษายน 2561 

3 จัดท าแนวทางการด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่ 
 

เมษายน 2561 

4 แจ้งแนวทางการด าเนินงานติดตามและประเมินผลฯ ให้กับ
สถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

พฤษภาคม 2561 

5 การจัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษา 
(1) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นการติดตาม  

โดยกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามระยะเวลาการ
ด าเนินการและรายงานผลตามไตรมาส 

(2) การจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น ซึ่งได้รับการ
ประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงต่างๆ ,ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   

 
เมษายน – กันยายน 2561 

 
 

เมษายน – กันยายน 2561 

6 การรายงานผลผ่านระบบ e-MES ของส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาฯ สพฐ. 
รอบท่ี 1  รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 
รอบท่ี 2  รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
รอบท่ี 3  รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 

 
 

เมษายน-พฤษภาคม 2561 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 

กันยายน 2561 
7 การลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามฯ 

จาก สพฐ. , ผู้ตรวจราชการ, คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 

8 การประเมินผลการด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

กันยายน 2561 

9 รับการประเมินเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการฯ จาก สพฐ. 
 

สิงหาคม-กันยายน 2561 

10 แจ้งผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ระดับ สพฐ. 
 

ธันวาคม 2561 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตารางรายช่ือ ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลและรายงานผล ตามประเด็นการติดตามและรายงานผล  

ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20 ตัวช้ีวัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (3 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางสิริพร  ไชยรินทร์ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

              -รายงานข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ป.6 และ ม.3 (ใช้ผลการประเมินจาก ปพ.3) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ 

              -รายงานผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายอุทัย  ปัญญาโกญ 

              -รายงานการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายอุทัย  ปัญญาโกญ 

              -รายงานการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางสิริพร  ไชยรินทร์ 

              -รายงานการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางสาวประพินศิริ อินทธิรา 

              -รายงานการด าเนินงานโครงการสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางสาวรัตติยา ค าอ้าย 

              -รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายอุทัย  ปัญญาโกญ 

              -รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายศิริพงษ์  นวลแก้ว 



ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

            -รายงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางชนม์นิภา ชูแสงศรี 

            -รายงานผลการด าเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 

            -รายงานผลการด าเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางอรัญญา วงศ์ดาว 

            -รายงานผลการด าเนินงานโครงการต้นแบบสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางสาวรัตติยา ค าอ้าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

                    (9 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษา 
และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายศิริพงษ์  นวลแก้ว 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางสุขชัญญา เรืองมณี 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายสราวุธ  ชัยยอง 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-ว่าที่ พ.ต.กรณัฐ  รัตนยรรยง 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.
ก าหนด 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

-นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว 



ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จาก  
การเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ 

 

            -รายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในสังกัดให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเล็งเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ 

 

            -รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา แผนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลเพื่อรองรับความต้องการตามสาขาวิชาชีพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายศิริพงษ์  นวลแก้ว 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบ O-NET 
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางวิริน  วันสมสกุล 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอบนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางวิริน  วันสมสกุล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 14 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

              14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-นายรักษา  พงษ์ธนาคม 

              14.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางสุขชัญญา เรืองมณี 

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

 

               15.1 ระดับความส าเร็จของ สพท.มีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (HRMS) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-นายอ าพล แก้วมหานิล 

               15.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการแก้ปัญหา ขาด
แคลนครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-นางมยุรีย์  เชาวรรณ 



ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (2 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับเพ่ิมเติม 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ 

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายอุทัย  ปัญญาโกญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 (2 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษา  ขั้น
พ้ืนฐานลดลง 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ 

ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

-นางวาสนา ภูผา 

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม  (1 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 

นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (12 นโยบาย) 

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1.1 การยกระดับคะแนน O-NET 
1.2 การยกระดับคะแนน PISA 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางวิริน  วันสมสกุล 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางสุขชัญญา เรืองมณี 

นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

                4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

-นายสราวุธ  ชัยยอง 

                4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา -นางวิริน  วันสมสกุล 

นโยบายที่ 5 การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางนิภาภรณ์  สุริยวงศ์ 

นโยบายที่ 6 การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถาน
ประกอบการภายในประเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายศิริพงษ์  นวลแก้ว 

 

นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน 

-นางสุภาณี  จันทรสกุนต์ 

นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-ว่าที่ พ.ต.กรณัฐ  รัตนยรรยง 

นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นางชนม์นิภา ชูแสงศรี 

-นายอุทัย  ปัญญาโกญ 

 



ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 

นโยบายที่ 11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 

-นางอังสนา  สุขสุเสียง 

นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-นายรักษา พงษ์ธนาคม 

นโยบายที่ 14 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-นางสิริพร  ไชยรินทร์ 

จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

จุดเน้น ข้อ 1  

จุดเน้น 1.1 การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ 

จุดเน้น 1.2 การลดปริมาณการบ้าน 

จุดเน้น 1.3 การลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนใน 

               ห้องเรียนปกติ  (www.tewfree.com) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

-นายศิริพงษ์ นวลแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายเดช  ศิรินาม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1     

2. นายอุดม  แปงทิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1      

3. นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1     

4. นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   

 
คณะท างาน 
1. นายอวยชัย  ศรีตระกูล    รองผู้อ านวยการการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะท างาน 

                                     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  

2. นางดาวนภา  น่วมเจริญ    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะท างาน 

3. นางสุภาณ ี จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 

4. นางอังสนา  สุขสุเสียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 

5. นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 

6. นางวาสนา ภูผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     คณะท างานและเลขานุการ 

7. นางสาวชนัญญา จุฬาลักษณ์ศิริ  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ผู้รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม 
นางวาสนา ภูผา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 


