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ค าน า 
 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือตรวจสอบ            
กำรด ำเนินงำนที่จะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำประสงค์ที่ก ำหนด ในปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2564   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และส ำนักต่ำงๆ ในส่วนกลำง ได้ร่วมกันจัดท ำแบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็น      
ส่วนหนึ่งของระบบติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
จ ำนวน 183 เขต และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 22 เขต รวม 245 เขต ส ำหรับแบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วย  เนื้อหำสำระ    
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   และกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร      
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนของผู้รับผิดชอบจัดท ำข้อมูล
และรำยงำนผลในระดับเขตพ้ืนที่  และเป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด  ในกำรวำงแผนด ำเนินกำร 
และจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รองรับกำรติดตำมและประเมินผลจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 1 

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  ใช้เอกสำรแนวทำงกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564            
เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนต่อไป 
      
 
           (นำยรตนภูมิ   โนสุ) 

         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
                     พฤษภำคม  2564 
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เนื้อหาสาระการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. เนื้อหาสาระการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ใช้

ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ. 2564 เป็นกรอบในกำรติดตำม 
ประเมินผล จ ำนวน 12 ตัวชื้วัด  ซึ่งประกอบด้วย  

กลยุทธ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด  
   กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด  
   กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ 

                         กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด 
   กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด 
  นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 1 
นโยบำย ดังนี้ 
   นโยบำยที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  จุดเน้นของนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
   จุดเน้นที่ 5 เรื่อง จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำก 

    รูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  

   จุดเน้นที่ 9-14  เรื่องกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และ 

    ควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะ 

    ของครูยุคใหม่ 
 2. การด าเนินงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 ภำพรวมกำรด ำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2.1  
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ตารางท่ี 2.1   แสดงกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
                  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวม ดังนี้ 

กลยุทธ ์
จ านวนตัวชี้วัด 

ตามแผนฯ 

จ านวนตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล  

หมำยเหตุ ติดตามและประเมินผลระดับคุณภาพ 
 

ติดตามแต่ไม่ประเมินผล 
 

จ านวนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที ่ จ านวนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที ่
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย ์
และของชำต ิ

1 1 1 - -  

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกร
มนุษย ์

6 5 5,8,10,11,14 1 12  

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที ่
มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

1 -1 15 - -  

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1   1- -19 - -  

นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร  1 - - 1 น.11  
จุดเน้นนโยบำยของ สพฐ. 2 - - 2 จ.5,จ9-14  

รวม 12  8  4   
จำกตำรำงที่ 2.1 สำมำรถจ ำแนกตัวชี้วัดในกำรติดตำมและประเมินผล ออกเป็น 2 กลุม่  ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ีติดตำมและประเมินผลระดับคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด 
1.1 ใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำนัก/หน่วยงำนใน สพฐ. จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด 
1.2 ใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด 

2. กลุ่มท่ีติดตำมแต่ไม่ประเมินผล รวมทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 2.2   แสดงกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด จ ำแนกตำม 
        -ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บจำกโรงเรียน  จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด  -ตัวชี้วัดที่จัดเก็บต่อเนื่องจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และตัวชี้วัดเรื่องใหม่  มดีังนี้ 

ตัวชี้วัด วิธีการติดตาม ประเมินผล  
ตัวชี้วัดต่อเนื่อง/ตัวชี้วัดใหม่ 

หมายเหตุ 
จัดเก็บจากโรงเรียน ข้อมูลบนเขตพ้ืนที่/

ระบบกลาง สพฐ. 
ตัวช้ีวัดที่  1 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 

พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของผูเ้รียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที่  8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที่  10 ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รบั
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา CEFR ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2563-2564 

ปีงบประมำณ 2564 
 

ตัวช้ีวัดใหม ่
 

ตัวช้ีวัดที่  11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
การอ่านคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนทีส่ร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่
 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มีความรูส้มรรถนะหรือทักษอาชีพในด้าน
ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ    การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอยา่งสอดคล้อง
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ีตลอดจนความทา้ทายท่ีเป็น    
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตราการเข้าเรยีนของผู้เรยีนของผู้เรยีนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร     
กลุ่มอาย ุ

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 
 

ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัด วิธีการติดตาม ประเมินผล  

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง/ตัวชี้วัดใหม่ 
หมายเหตุ 

จัดเก็บจากโรงเรียน ข้อมูลบนเขตพ้ืนที่/
ระบบกลาง สพฐ. 

ตัวช้ีวัดที่  19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง 
 

นโยบำยที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่
 

จุดเน้นท่ี 5 จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning 

เป็น Active Learning ให้กับผูเ้รียนในทุกระดับชั้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่
 

จุดเน้นท่ี 9-14   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความช านาญใน
การจัดการเรยีนการสอน เป็นมาตรฐานวิชาชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปีงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่
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การด าเนินงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดย ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    

ขั้นพ้ืนฐำน  เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 3 วิธี ดังนี้ 
1 . เก็ บ ข้ อมู ล ท ำงอิ เล็ กท รอนิ กส์  (electronic Monitoring and Evaluation System :            

e - MES) โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพ่ือให้ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประเมินผล 

             โดยมีก ำหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผล เปิด – ปิด ระบบ e – MES ดังนี้ 
                    รอบท่ี 1  เปิดระบบระหว่ำง วันที่ 15 พฤษภำคม 2564 - 15 มิถุนำยน 2564 

        รอบท่ี 2  เปิดระบบระหว่ำง วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 – 15 กันยำยน 2564 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจำกส ำนักต่ำงๆ ในส่วนกลำง เช่น สำรสนเทศจำกระบบ DMC  

 
เกณฑ์การประเมิน 

    กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำม
ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
       1. กำรประเมินผลตำมตัวชี้วัด ระดับคุณภำพรำยตัวชี้วัด 5 ระดับ 

ระดับ 5 หมำยถึง ดีเยี่ยม 
          ระดับ 4 หมำยถึง ดีมำก  
          ระดับ 3 หมำยถึง ดี   
          ระดับ 2 หมำยถึง พอใช้  
          ระดับ 1 หมำยถึง ปรับปรุง 
       2. เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม  
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.21-5.00 หมำยถึง ระดับดีเยี่ยม 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.41-4.20 หมำยถึง ระดับดีมำก 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.61-3.40 หมำยถึง ระดับดี 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.81-2.60 หมำยถึง ระดับพอใช้ 
   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00-1.80 หมำยถึง ระดับปรับปรุง 
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ปฏิทินการด าเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ที ่ รายการ ก าหนดการ 
1 รับนโยบำยกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      

ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จำก สพฐ. 
 

เมษำยน 2564 

2 จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนในระดับเขตพ้ืนที่  และ
ก ำหนดรูปแบบกำรก ำกับติดตำม  ดังนี้ 
2.1 กำรติดตำมรอบที่ 1  จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบรำยงำน
ผลตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 8  และก ำหนดกำรรำยงำนผล 
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ แล้วน ำขึ้นในระบบ e-MES ภำยในวันที่ 15 
มิถุนำยน 2564 
2.2 กำรติดตำมรอบที่ 2 ครั้งที่ 1 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ
รำยงำนผลกำรเขยีนรำยงำนและประเมินตนเอง  จ ำนวน 4 
ตัวชี้วัด (ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2563 ที่จัดเก็บจำก
โรงเรียน)  ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เพื่อยืนยันควำม
ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วน ำขึ้นระบบ e-MES ภำยในวันที่ 20 
กรกฎำคม 2564 
2.3 กำรติดตำมรอบที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ
รำยงำนผลกำรเขียนรำยงำนและประเมินตนเอง จ ำนวน 6 
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ แล้วน ำขึ้นระบบ e-MES ภำยในวันที่ 20 สิงหำคม 
2564 
2.4 กำรติดตำมรอบที่ 2 ครั้งที่ 3 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ
รำยงำนผลกำรเขียนรำยงำนและประเมินตนเอง ส ำหรับ
ตัวชี้วัดที่มีกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูล เอกสำรหลักฐำน  และ
สรุปผลกำรรำยงำนในภำพรวมต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพ่ือยืนยันควำมสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วน ำขึ้นระบบ e-MES 
ภำยในวันที่ 6 กันยำยน 2564 
 

เมษำยน 2564 
 

5-30 พฤษภำคม 2564 
 
 
 
 

1-30 มิถุนำยน 2564 
 
 
 
 
 

1-31 กรกฎำคม 2564 
 
 
 
 

1-30 สิงหำคม 2564 

3 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดในกำรรำยงำนผล  
 

พฤษภำคม  2564 

4 แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลฯ ให้กับ
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำร บุคลำกร ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
 

พฤษภำคม 2564 
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ที ่ รายการ ก าหนดการ 
5 กำรจัดเก็บข้อมูลจำกสถำนศึกษำ 

กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ ตำมประเด็นกำรติดตำม  
โดยกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตำมระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรและรำยงำนผลตำมรอบกำรรำยงำนตำมปฏิทิน 

 
พฤษภำคม – สิงหำคม 2564 

 
 

6 กำรรำยงำนผลผ่ำนระบบ e-MES ของส ำนักติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำฯ สพฐ. 
รอบท่ี 1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
รอบท่ี 2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ 4 

 
 

15 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยน 2564 
1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2564 

7 กำรลงพ้ืนที่ติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำร
ติดตำมฯ จำก สพฐ. , คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

กรกฎำคม – สิงหำคม 2564 

8 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

1-10 กันยำยน 2564 

9 รับกำรประเมินเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมกำรฯ จำก สพฐ. 
 

สิงหำคม-กันยำยน 2564 

10 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 
 

15-30 กันยำยน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ปฏิทินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ เพื่อรับรองการรายงานตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปฏิทิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
รอบท่ี 1 จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

20 พ.ค.64 
เวลำ 09.30-

13.30 น. 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  
 

1.นำงพิรำวรรณ ลีลำธรรมสัจจะ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
2.นำงสุนิทรำ พรมนิล 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3.นำงนิภำ แก้วประทีป 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำน 
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
 

1.นำยอุทัย ปัญญำโกญ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
2.นำงจินดำภำ  ละฟู่ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3.นำงสิริพร ไชยรินทร์ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 

รอบท่ี 2 จ านวน 10 ตัวชี้วัด (7 ตัวชี้วัด 1 นโยบาย 2 จุดเน้น) 
ครั้งที่ 1 

30 มิ.ย.64 
เวลำ 09.30-

13.30 น. 
 

ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนของผู้เรียน
แต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำค
บังคับเข้ำเรียนชั้น ป.1 
15.2 นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อ ม.1 
15.3 นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ 

นำงณิภำภรณ์  กองค ำ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 ตัวช้ีวัดนโยบาย ท่ี 11 
เรื่อง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

นำงสำวจรัสโฉม ชมภูมิ่ง 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 ตัวช้ีวัดจุดเน้น ที่ 5  
เรื่อง จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำร
เรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active 
Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

นำงสำวมณฑำทิพย์ ขันแก้ว 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 ตัวช้ีวัดจุดเน้นที่ 9-14 
เรื่อง กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน เป็นมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครู
ยุคใหม่ 

นำยรักษำ พงษ์ธนำคม 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
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ปฏิทิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ครั้งท่ี 2 

30 ก.ค.64 
เวลำ 09.30-

13.30 น. 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

1.นำงสิริพร  ไชยรินทร์ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ 
2.นำงพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
3.นำงสำวรัตติยำ  ค ำอ้ำย 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
4.นำงสำวชลณัฐ วงค์สถำน 
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำร
พัฒนำทำงด้ำนภำษำ CEFR ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

นำงสุขชัญญำ เรืองมณี 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ 
ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

นำงวิริน  วันสมสกุล 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

1.นำงสุขชัญญำ เรืองมณี 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
2.นำงสำวมณฑำทิพย์ ขันแก้ว 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3.นำงพิรำวรรณ  ลีลำธรรมสัจจะ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้สมรรถนะหรือทักษอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือกำร
ประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่
ละพ้ืนที่ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 
14.1ระดับชั้น ป.1-6 
14.2ระดับชั้น ม.1-3 

นำงสำวรัตติยำ ค ำอ้ำย 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 ตัวช้ีวัดที่19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

นำยณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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แบบรายงานการติดตาม 
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การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กนั พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคกุคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
กำรเปลีย่นแปลง และภยัคุกคำมรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
และ สพท.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ สถำนศึกษำ
มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบ
นิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย 
ที่เป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย 3 แห่ง 

1. ผลการด าเนินงาน 
         1.1 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน…………. คน ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน         
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่               
ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคำม) จ ำนวน ……. คน คิดเป็นร้อยละ…………..  
         1.2 ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน …....…. คน (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน 2564) ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคำม)  จ ำนวน………. คน คิดเป็นร้อยละ………..  
ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ จ ำนวน 9 ประเภท 

 
ประเภทภัยคุกคาม 

 

 
ผู้เรียนในสังกัด

ทั้งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง  

และภัยคุกคาม 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ภัยยำเสพติด    
2. ภัยควำมรุนแรง    
3. ภัยพิบัติต่ำงๆ    
4. อุบัติเหต ุ    
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ    
   (เช่น COVID-19 เป็นต้น) 

   

6. ฝุ่น PM 2.5    
7. กำรค้ำมนุษย ์    
8. กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สนิ    
9. อำชญำกรรมไซเบอร ์    

                  รวมเฉลี่ยร้อยละ  

หมายเหตุ : 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ของ สพท. ท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ สถำนศึกษำสรำ้งภูมิคุ้มกัน
ให้กับผู้เรยีนที่เข้ำร่วมกจิกรรม
สร้ำงภมูิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่  
 รำยงำนสรปุผล 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำทีม่ี 
กำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำง
ระบบนิเวศกำรเรียนรู้ ใหผู้้เรยีน 
มีควำมปลอดภัยที่เป็นแบบอย่ำง
ได้ อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 นโยบำย/แนวทำงกำรส่งเสริม 
สนับสนุนของ สพท. ให้ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ในกำรสร้ำงภูมคิุ้มกัน 
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่
 หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบุ  
1. ................................ 
2. ................................ 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
กำรเปลีย่นแปลง และภยัคุกคำมรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
กำรเปลีย่นแปลง และภยัคุกคำมรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
2 

 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่เสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พรอ้มรับมือ
กำรเปลีย่นแปลง และภยัคุกคำมรปูแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสรำ้งภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำม
รูปแบบใหม ่รวมทุกประเภท                                 
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. ตำรำงที่ 1 สามารถนับซ้ าจ านวนผู้เรียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมในภัยคุกคำมแต่ประเภท 
2. การประเมินผลระดับคุณภาพ พิจำรณำจำกผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ สพท. ส่งเสริม สนับสนุน      
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำม จ านวน 9 ประเภท 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกนั หมำยถึง กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียน  
4. ภัยคุกคาม จ านวน 9 ประเภท มีควำมหมำย ดังนี ้
    4.1 ภัยยำเสพติด หมำยถึง ภัยจำกยำหรือสำรเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จ ำกธรรมชำติ 
หรือจำกกำรสังเครำะห์ ท่ีเมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยวิธีกำรกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลำนำน            
หรือกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดทุกประเภท ท ำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนำดกำรเสพมำกขึ้น 
และมีผลต่อร่ำงกำยและจิตใจ เช่น สำรระเหย ยำอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตำมิน รวมถึงเหล้ำ 
บุหรี่ เป็นต้น 
    4.2 ภัยควำมรุนแรง หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกกำรใช้ก ำลังหรือพลังทำงกำย กำรท ำร้ำยจิตใจ กำรใช้ถ้อยค ำ
หยำบคำย เหยียดหยำม ด่ำทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนำต่อตนเองและผู้อื่น หรือกำรแกล้งรังแกกัน               
ในช้ันเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่ำเหตุ ครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน  กำรคุกคำมให้หวำดกลัว                         
กำรท ำลำยหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่ำวโทษผู้อื่นท ำให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น รวมถึง กำรรังแกผ่ำนโลกไซเบอร์ 
(cyber bullying) โดยใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ อีเมล กำรส่งข้อควำม SMS เพื่อสร้ำง               
ควำมเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น เป็นต้น 
    4.3 ภัยพิบัติต่ำงๆ หมำยถึง ภัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบ  
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย 
      4.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรำยที่เกิดจำกสภำวะน้ ำท่วมหรือน้ ำท่วมฉับพลัน มีสำเหตุมำจำก            
กำรเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
      4.3.2 วำตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกพำยุลมแรง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรบ้ำนเรือน ต้นไม้ 
และสิ่งก่อสร้ำง  
      4.3.3 ภัยหนำว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศที่หนำวจัด อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 8 องศำเซลเซียส  
และอุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
      4.3.4 ภัยแล้ง  คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลำนำน จนก่อให้เกิด                   
ควำมแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
      4.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำที่ขำดกำรควบคุมดูแล ท ำให้เกิดกำรติดต่อลุกลำม             

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ไปตำมบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
      4.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมำยถึง ภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำร ทำงธรณีวิทยำ เช่น แผ่นดินไหว 
หลุมยุบ ดินถล่ม สึนำมิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำที่เกิ ดขึ้น  
โดยฉับพลัน และรุนแรง ก่อให้เกิด ควำมเสียหำยแก่บ้ำนเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่
ในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ 
    4.4 อุบัติเหตุ หมำยถึง ภัยจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุ
ล่วงหน้ำ แต่มีสำเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงจำกบ้ำนมำโรงเรียน 
อุบัติเหตุจำกกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรเล่นน้ ำ เป็นต้น 
    4.5 โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง โรคติดเช้ือชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้นในอนำคต เช่น โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
         โรคอุบัติซ้ ำ หมำยถึง โรคติดเช้ือที่เคยแพร่ระบำดในอดีตกลับมำระบำดขึ้นอีก เช่น โรควัณโรค              
โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้ำ ปำก เป็นต้น 
    4.6 ฝุ่น PM 2.5 หมำยถึง ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ท่ีสำมำรถแพร่กระจำยเข้ำสู่ทำงเดิน
หำยใจ กระแสเลือด และเข้ำสู่อวัยวะอื่นๆ  ในร่ำงกำย โดยตัวฝุ่นเป็นพำหะน ำสำรอื่นเข้ำมำด้วย  
เช่น แคดเมียม ปรอท และสำรก่อมะเร็งอื่นๆ หำกได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลำนำน หรือสะสมในร่ำงกำย                
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ เช่น โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น 
    4.7 กำรค้ำมนุษย์ หมำยถึง กำรจัดหำ กำรขนส่ง กำรส่งต่อ กำรจัดให้อยู่อำศัยหรือกำรรับไว้ซึ่งบุคคล                
ด้วยควำมมิชอบตำมกฎหมำย ด้วยวิธีกำรขู่เข็ญ กำรใช้ก ำลัง กำรบีบบังคับ กำรลักพำตัว กำรฉ้อโกง                       
กำรหลอกลวง กำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบ มีกำรให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมยินยอม
ของบุคคล รวมถึงกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของบุคคลอื่น กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศ  
ในรูปแบบอื่น กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร กำรกระท ำอื่นเสมือนกำรเอำคนลงเป็นทำส กำรท ำให้ตกอยู่
ใต้บังคับ หรือกำรตัดอวัยวะออกจำกร่ำงกำย 
    4.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน หมำยถึง กำรแสดงอ ำนำจด้วยกิริยำหรือวำจำ เป็นพฤติกรรมที่
กระท ำอย่ำงต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดยกำรเฝ้ำติดตำม ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญและข่มขู่    
ท ำให้เหยื่อเกิดควำมตกใจ หวำดกลัว เช่น กำรข่มขู่เหยื่อว่ำจะท ำอันตรำยให้ถึงแก่ชีวิต  ร่ำงกำยหรือ
ทรัพย์สิน เป็นต้น 
    4.9 อำชญำกรรมไซเบอร์ หมำยถึง ควำมผิดที่กระท ำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล               
ด้วยเหตุจูงใจทำงอำญำ มีเจตนำท ำให้เหยื่อเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือท ำร้ำยร่ำงกำย หรือจิตใจของเหยื่อ                 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ทั้งทำงตรง ทำงอ้อม โดยใช้เครือข่ำยโทรคมนำคมสมัยใหม่ เข่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์                       
(ห้องแช็ต อีเมล กระดำนประกำศ และกลุ่มข่ำว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น 
5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยที่เป็น
แบบอย่ำงได้ จ ำแนกเป็น 
    5.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่ให้ผู้ เรียนมีควำมปลอดภัย หมำยถึง กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อควำมปลอดภัยของผู้เรยีน เช่น กำรจัดอำคำรสถำนท่ีไม่ให้มีมุมอับ กำรแสดงสัญลักษณ ์          
พื้นที่อันตรำย และกำรตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตำมจุดต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำอยู่เป็นประจ ำ ตั้งแต่
ประตู/รั้วโรงเรียน อำคำรเรียน ห้องเรียน สนำมเด็กเล่น โรงอำหำร ห้องน้ ำ ระบบไฟฟ้ำ เป็นต้น  
    5.2 ระบบนิเวศกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีควำมปลอดภัย หมำยถึง กำรสร้ำงหรือพัฒนำ                      
แหล่งกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำให้ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัย เช่น มีป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติกำรใช้สถำนท่ี สนำมกีฬำ หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น   
    5.3 เป็นแบบอย่ำงได้ หมำยถึง สพท. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมข้อ 5.1 และ 5.2 และ
สำมำรถเผยแพร่ให้สถำนศึกษำอื่นๆ ได้ศึกษำดูงำน หรือน ำไปประยุกต์ใช้  
6. ผลกำรด ำเนินงำนข้อ 1.1 กำรด ำเนินงำนข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ติดตำมข้อมลูเพื่อตอบในจุดเน้นของ
นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผู้ เรียน พร้อมรับมือ                      
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ดังนี้  
        2.1.1 ภัยยำเสพติด
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.2 ภัยควำมรุนแรง
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.3 ภัยพิบัติต่ำงๆ 
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.4 อุบัติเหตุ 
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.5.โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น) 
.......................................................................................................................................................................... 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

        2.1.6.ฝุ่น PM 2.5 
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.7 กำรค้ำมนุษย์
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพยส์ิน
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.9 อำชญำกรรมไซเบอร์
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.10 อื่นๆ (โปรดระบุ)  
.......................................................................................................................................................................... 
 

    2.2 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรสรำ้งควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำวะของตนเอง 
และสำมำรถปรับตัวในภำวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
.......................................................................................................................................................................... 
…………………………....................................................................................……………………….............................. 
    2.3 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน                 
มีควำมปลอดภัยที่เป็นแบบอย่ำงได้ จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก ่
         1) ช่ือสถำนศึกษำ.................................... 
         2) ช่ือสถำนศึกษำ.................................... 
         3) ช่ือสถำนศึกษำ.................................... 
ด ำเนินกำรดังนี ้
…………………………....................................................................................………............................................... 
…………………………....................................................................................……………………….............................. 
3. ปัญหา อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………............................................... 
…………………………....................................................................................……………………….............................. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………....................................................................................………………………............................. 
…………………………............................................................................................................................................ 
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กลยุทธ์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ส าหรับ สพป.) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน  
ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน 
      1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปีกำรศึกษำ 2563 (30 เมษำยน 2564)  ทั้งหมด จ ำนวน........คน 
จ ำแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จ ำนวน..................คน    ผู้เรียนท่ีมคีวำมบกพร่อง จ ำนวน................คน  
      1.2 ผู้เรียนปกติ มผีลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และสติปัญญำ  
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ท้ัง 4 ด้ำน จ ำนวน..............คน  คิดเป็นร้อยละ..............      
ตารางที่ 5.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำ 
ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และสติปัญญำ จ ำแนกเป็นรำยด้ำน 

ที่ โรงเรียน 

จ านวน
ผู้เรียนปกติ

ระดบัปฐมวัย
ทั้งหมด 
(อ.3) 

จ านวนผูเ้รียนปกติทีผ่่านเกณฑ์การประเมินพฒันาการ  
คณุภาพระดับ 3 แยกแต่ละด้าน (คน) 

จ านวนผูเ้รียนปกต ิ
ที่ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน

พฒันาการคณุภาพ
ระดบั 3  

ทั้ง 4 ด้าน 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปญัญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 
โรงเรียน 

ก 
120 100 83.33 90 75.00 85 70.83 90 75.00 85 70.83 

2 ฯลฯ            

 รวม            

หมายเหตุ  :  
1. ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน หมำยถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในคุณภำพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้ำน ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 ของ สวก. สพฐ.  
2. เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และ
ระดับ 3 (ดี) ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ 
สวก. สพฐ. 
3. กำรคิดค ำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติ เท่ำนั้น 
4. ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง หมำยถึง ผู้เรียนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ มีควำมบกพร่องเกี่ยวกับกำรใช้
ภำษำ ทั้งภำษำพูดและภำษำเขียน มีปัญหำทำงด้ำนกำรฟัง กำรคิด กำรพูดคุยกับผู้อื่น กำรอ่ำน  
กำรสะกดค ำ หรือกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรรับรู้จำกกำรได้รับ

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์/ 
สังเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ 
2564 (รายโรง) 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 
                 ฯลฯ 

 
4 

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

 
3 

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

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน  
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั  
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย  
อำรมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคณุภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน  
น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

บำดเจ็บทำงสมอง      
 
2. วิธีการด าเนินงาน 
       2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................ 
       2.2 ส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติในกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม 
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ทุกคนให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสรมิพัฒนำกำร จำกสถำนศึกษำระดบั
ปฐมวัยท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ดังนี ้
…………………………....................................................................................................……………………………… 
…………………………....................................................................................................…………........................ 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย (ถ้ามี) 
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................ 
4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................………………………………
…....................................................................................................………………………...........................……… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………...........................................................................................…………………………...........….…
………………………....................................................................................................…………………........……..... 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน  วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

1. ผลการด าเนินงาน  
ตารางที่ 8.1 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
จ ำแนกตำมระดับช้ัน  

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ท่ีจบการศึกษา 

(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมี 
ผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป 

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

หมายเหตุ  
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ รำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับชั้น ป.1 – ม.3 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำรำยงำนข้อมลูผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 รำยงำนข้อมูล ม.1 – ม.6 
 2. วิธีการด าเนินงาน 
      2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................ 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 
                 ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนทีจ่บกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้น 
มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่ำนระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 60 
 



26 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน  วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

      2.2 สพท. ด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องตอ่บ้ำนเมือง มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง และ
มีคุณธรรม ควำมเป็นพลเมือง ปลกูฝังควำมมีระเบียบวินัย ดังนี ้
             2.2.1 กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด  
…………………………....................................................................................................……………………………… 
              2.2.2 ทักษะชีวิต  
…………………………....................................................................................................……………………………… 
 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ถ้าม)ี 
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................ 
 
4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................………………………………
…....................................................................................................………………………...........................……… 
     
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
………………………...........................................................................................…………………………...........….……
……………………....................................................................................................…………………........…….......... 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  
                 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.  ผลการด าเนินงาน 
     1.1 สพท. มีครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน.........คน 
(ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564) จ ำแนกเป็น  
           1.1.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
           1.1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีย่ังไม่ได้ทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
     1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศกึษำได้รับกำรพัฒนำโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน.........คน คดิเป็นรอ้ยละ......... 
ตารางที่ 10.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

ท่ี 
ชื่อ
โรง 

เรียน 

จ านวนครูผูส้อนภาษาอังกฤษ การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

ท้ังหมด 
(คน) 

ได้รับการ
พัฒนาฯ 
(คน) 

ร้อยละ รูปแบบการพัฒนาฯ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม 

ตัว 
อย่ำง 

รร.ก 100 80 80 1. พัฒนำตนเอง ด้วย 
youtube 

1. หลักสูตรกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
2. หลักสูตรกำรสื่อสำรแบบมอือำชีพ 

2. อบรม 1. กำรใชก้ิจกรรมในห้องเรียนและวิธกีำร
เลือกสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ 
2. หลักสูตรกำรสื่อสำรแบบมอือำชีพ 

1       

 
 

 

2       
  

....       

  

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรส่งเสริม
สนับสนุน ให้ครผููส้อน
ภำษำอังกฤษได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรูภ้ำษำอังกฤษโดย
ใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)  
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. .............................................. 
                  ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

 
2 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 รวม       

หมายเหตุ : 
1. กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) หมำยถึง กำรเข้ำรับกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR จำกศูนย์สอบ HCEC หรือท่ีอื่น ๆ  
2. รูปแบบกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 
หมำยถึง         
    2.1 กำรพัฒนำตนเองด้วยรูปแบบต่ำง ๆ เช่น online ผ่ำน Platform, E-learning, YouTube, แอพพลิเคช่ัน 
เป็นต้น 
    2.2 กำรเข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ, มหำวิทยำลัย, หน่วยงำนอื่น ๆ (on-site) ฯลฯ 
3. กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (The Common European Framework of Reference for 
Languages: CEFR) หมำยถึง มำตรฐำนสำกลที่ใช้อธิบำยระดับควำมเชี่ยวชำญทำงภำษำ  
 

2. วิธีการด าเนินงาน 
      2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
      2.2 กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูผู้สอนภำษำอังกฤษในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยตนเอง 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษา โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) (ถ้าม)ี 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................…………………………………………        
4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
………………………...........................................................................................…………………………...........….……………. 

 
1 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 
น้อยกว่าร้อยละ 60 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศกึษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอำ่น คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ร้อยละ 100 

1. ผลการด าเนินงาน  
      สถำนศึกษำในสังกัดที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ทั้งหมด จ ำนวน.............แห่ง ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม  
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style จ ำนวน.........แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ.......  
 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………… 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือการเตรียมความพร้อมโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style 
(ถ้าม)ี 
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………........................                                    
4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………..
..................................................................................................………………………...........................……… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
………………………...........................................................................................…………………………...........….…… 
…………………………....................................................................................................………………………………....... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งใน
ระบบ 
 นโยบำย/แผนงำน/
โครงกำร ส่งเสรมิ สนับสนุน
ให้สถำนศึกษำมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมโดยใช้ข้อสอบ
ออนไลน ์PISA style 
 หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   (ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์ โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style น้อยกว่าร้อยละ 70 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับ

คุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 

1. ผลการด าเนินงาน  
   สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........แห่ง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล (อย่ำงน้อย 1 ด้ำน) 
จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
ตารางที่ 12.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

พหุปัญญา 
จ านวน 

สถานศึกษา 
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่ 
จัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา

รายบุคคล 

ตัวอย่างการจัดการเรียน 
การสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ 

เพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

(ตัวอยำ่ง) ด้ำนภำษำศำสตร์ 100 50 50 บูรณำกำรในวิชำภำษำไทย โดยจัด
กิจกรรมโต้วำที  ฯลฯ 

1. ด้ำนภำษำศำสตร์     
2. ด้ำนตรรกศำสตร์และคณิตศำสตร์     
3. ด้ำนมิติสัมพันธ ์     
4. ด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหว     
5. ด้ำนดนตรี     
6. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบุคคล     
7. ด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจตนเอง     
8. ด้ำนธรรมชำติวิทยำ     
9. ด้ำนกำรคงอยู่ของชวีิต     

     
2. วิธีการด าเนินงาน 
     2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
           2.1.1 กิจกรรมในหลักสตูร 
…………………………....................................................................................................………………………………………………………….. 
           2.1.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………... 
 
 

เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำ
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำพหุ
ปัญญำรำยบุคคล ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 
            ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (ถ้ามี) 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………... 
                                     

4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………... 
 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………... 
 

หมายเหตุ : พหุปัญญา อ้ำงอิงจำก Armstrong, T. มี 9 ด้ำน ดังนี ้
1. ด้านภาษาศาสตร์ (Linguistic Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรใช้ภำษำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพูด เช่น นักเล่ำ
นิทำน นักพูด  นักกำรเมือง หรือกำรเขียน เช่น  กวี นั ก เขียน นักข่ำว บรรณำธิกำร รวมไปถึงควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกระท ำเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงภำษำ เสียง ควำมหมำย และเรื่องเกี่ยวกับภำษำ เช่น สำมำรถใช้ภำษำในกำรหว่ำนล้อม 
อธิบำย และอื่น ๆ มีทักษะในกำรใช้และเล่นกับค ำ สำมำรถสื่อสำรด้วยกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน และเช่ือมโยงได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังตระหนักถึงหน้ำที่อันหลำกหลำยของภำษำ โดยรู้ถึงอ ำนำจของภำษำในกำรกระตุ้นอำรมณ์
ควำมรู้สึกด้วย 
2 . ด้ า น ต ร ร ก ะ แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ( Logical-mathematical Intelligence)  ห ม ำ ย ถึ ง  ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ สู ง 
ในกำรใช้ตัวเลขอย่ำงมีประสิทธิภำพ (เช่น นักคณิตศำสตร์ นักบัญชี นักสถิติ) และเป็นผู้ให้เหตุผลได้ดี (เช่น นักวิทยำศำสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ นักตรรกศำสตร์) นอกจำกนี้ยังรวมถึงควำมไวในกำรเห็นควำมสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยำ กำรคิด  
เชิงนำมธรรมและกำรคิดที่เป็นเหตุเป็นผล (Cause-effect) กำรคิดคำดกำรณ์ (If-then) วิธีกำรที่ใช้ในเชำวน์ปัญญำด้ำนนี้  
ได้แก่ กำรจ ำแนกประเภท กำรจัดหมวดหมู่ กำรสันนิษฐำน กำรสรุปอ้ำงอิง กำรคิดค ำนวณ กำรคิดเชิงปริมำณ กำรตั้งสมมติฐำน 
3. ด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-spatial Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรมองเห็นพื้นที่ เช่น นำยพรำน ลูกเสือ 
ผู้น ำทำง และสำมำรถคิดวิธีกำรใช้พื้นที่ ได้ดี เช่น มัณฑนำ กร สถำปนิก ศิลปิน นักประดิษฐ์ เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้   
รวมไปถึงควำมไวต่อ สี เส้น รูปร่ำง เนื้อท่ี และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งเหล่ำนี้ มีควำมสำมำรถในกำรมองเห็นภำพ สร้ำงภำพ
หรือคิดเป็นภำพสำมำรถเห็นรำยละเอียดและจ ำลองสิ่งที่เห็นเป็นภำพหรือกรำฟหรือตำรำงได้ มักจะน ำเสนอข้อมูลทำงด้ำนมิติ
ให้ออกมำเป็นภำพได้ 
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-kinesthetic Intelligence) หมำยถึง ควำมเช่ียวชำญในกำรใช้ร่ำงกำยของ
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ตนแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก (เช่น นักแสดง นักแสดงละครใบ้ นักกีฬำ นักเต้นร ำ นักระบ ำร ำฟ้อน) และควำมสำมำรถในกำร
ใช้มือประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ขึ้นงำนและกำรหยิบจับสิ่งที่ เคลื่อนไหวต่ำง ๆ (เช่น ช่ำงปั้น จิตรกร ช่ำงยนต์ ศัลยแพทย์)  
เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ร่ำงกำย เช่น ควำมคล่องแคล่ว ควำมแข็งแรง ควำมรวดเร็ว ควำมยืดหยุ่น 
ควำมประณีต และควำมสำมำรถทำงประสำทสัมผัสทั้ง 5 
5 . ด้ านตนต รี  (Musical Intelligence) หม ำยถึ ง  ควำมสำมำรถสู งในตอบรับ กำรผลิ ต เสี ย งตน ตรี  จั งห วะ  
และควำมสำมำรถพิเศษในกำรเข้ำใจและช่ืนชมแสดงออกทำงดนตรีในลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเรียน
เรียนเสียงประสำน นักวิจำรณ์ดนตรี เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้รวมถึง ควำมไวในเรื่องจังหวะ ท ำนองเสียง ตลอดจนควำมสำมำรถ 
ในกำรเข้ำใจและวิเครำะห์ดนตรี 
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรเข้ำใจอำรมณ์ 
ควำมรู้สึก ควำมคิดและเจตนำ แรงจูงใจของผู้อื่น รวมถึงควำมไวต่อกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ น้ ำเสียง ท่ำทำงของผู้อื่น ท้ังยัง
สำมำรถจ ำแนกลักษณะต่ำง ๆ ของสัมพันธภำพของมนุษย์ และสำมำรถตอบสนองได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เช่น 
สำมำรถท ำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตำมได้ 
7. ด้านการรู้จักและความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับตนเอง ควำมสำมำรถใน
กำรประพฤติตนอย่ำงเหมำะสม จำกควำมรู้นี้ เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้ประกอบด้วย กำรรู้จักตนเองตำมควำมเป็นจริง รู้ว่ำตนมีจุดอ่อน
จุดแข็งอย่ำงไร มีควำมรู้เท่ำทันอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมปรำรถนำของตนเอง มีควำมสำมำรถที่ จะฝึกตนเอง  
(Self-discipline) เข้ำใจตนเอง (Self-understanding) และเห็นคุณค่ำในตนเอง (Self-esteem) 
8. ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถกำรจดจ ำและแบ่งช้ันประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ 
ดอกไม้ สัตว์ สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ รวมไปถึงควำมไวต่อลักษณะของธรรมชำติต่ำง ๆ เช่น รูปแบบของเมฆ ภูเขำ กำรเจริญเติบโต
ของสภำพแวดล้อมในถิ่นต่ำงๆ ควำมสำมำรถช่ืนชม รู้จักและเข้ำใจสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้ง รวมไปถึงกำรแยกแยะควำมแตกต่ำง
และจัดหมวดหมู่ต่ำง ๆ เช่น รถ รองเท้ำ แผ่นซีดี 
9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงจิตวิญญำณและสัจธรรมในกำร
ด ำเนินชีวิต ควำมคิด สงสัยใคร่รู้ในเรื่องควำมเป็นไปของชีวิตชีวิตหลังควำมตำย เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ จิตใคร่ครวญในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกำรมีชีวิตตำมควำมช่ำงสงสัยของตน ต้องกำรค้นหำค ำตอบเกี่ยวกับกำรคงอยู่ เป็นควำมสำมำรถของบุคคลที่
พิจำรณำถึงควำมไม่สิ้นสุดของจักรวำล และสำมำรถรู้ถึงบทบำทของควำมเป็นมนุษย์ ควำมส ำคัญของชีวิต ควำมหมำยของ
ควำมตำย สภำพของโลกด้ำนกำยภำพและด้ำนจิต มีประสบกำรณ์อันลึกซึ้งถึงควำมรัก ควำมเมตตำ สนใจเกี่ยวกับงำนทำง
ศิลปะ และหำค ำตอบในค ำถำมที่ว่ำ "เรำเป็นใคร" "ท ำไมเรำจึงอยู่ที่นี่" ท ำไมเรำจึงต้องตำย" บุคคลที่มีเชำวน์ปัญญำสูงด้ำนนี้ 
ได้แก่ นักเทววิทยำ พระในศำสนำต่ำงๆ นักสอนศำสนำ โยคี โต๊ะอิหม่ำม  
ที่มา : Armstrong, T. (2018). Multiple Intelligences In The Classroom (4th ed.). Alexandria, Virginnia: ASCD. 
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กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ   
             ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 (ส าหรับ สพป.) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

   
5  

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6  
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

1. ผลการด าเนินงาน 
         ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 ทั้งหมด (ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564) จ ำนวน …….. คน ได้รับกำรพัฒนำ  
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะหรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  จ ำนวน …….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..  
ตารางที่ 14.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนทึ่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ  

ในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ของ
สถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือการประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ป.1 - 3     
ป.4 - 6     
รวม     

 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
       2.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1 - 3 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...... 
       2.2 ระดับชั้นประถมศึกษำปทีี่ 4 - 6 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...... 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบำย/จุดเน้น/แนวทำง 
กำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อกำรประกอบอำชีพ  
ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม 
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของสถำนศึกษำ  
อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1.............................................. 
2.............................................. 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ถ้ามี) 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...... 
                                     
4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...... 
 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………...... 
 

                ฯลฯ 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 (ส าหรับ สพป. และ สพม.) 
ระดับ

คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
5  

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3   
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

1. ผลการด าเนินงาน 
          ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 ทั้งหมด (ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564) จ ำนวน…….. คน ได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  จ ำนวน …….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..  

ตารางที่ 14.2 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 1 - 3 ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนทึ่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา 
ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้สมรรถนะ 

หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม.1     

ม.2     

ม.3     

รวม     

 
2. วิธีการด าเนินงาน 

     2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
     2.2 กำรส่งเสรมิกำรกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบำย/จุดเน้น/แนวทำง 
กำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อกำรประกอบอำชีพ  
ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม 
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของสถำนศึกษำ  
อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1.............................................. 
2.............................................. 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3   
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3   
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3   
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3   
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ น้อยกว่าร้อยละ 75 

     2.3 กำรขับเคลื่อนโครงกำร/กจิกรรม เพื่อเพิม่ทักษะอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำ 
ภำคบังคับ 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 (ถ้ามี) 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
                                     
4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………......... 
 

                ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 (ส าหรับ สพม.) 
ระดับ

คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา   
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

   
5  

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

1. ผลการด าเนินงาน 
          ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6 ทั้งหมด (ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564) จ ำนวน …….. คน ได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน …….. คน คิดเป็นร้อยละ …………..  
 

ตารางที่ 14.3 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 4 - 6 ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนทึ่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา  
ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้สมรรถนะ หรือ

ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ  
เพื่อการประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม.4     

ม.5     

ม.6     

รวม     

 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…....................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................….................... 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบำย/จุดเน้น/แนวทำง 
กำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อกำรประกอบอำชีพ  
ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม 
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา   

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

 
2 
 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

     2.2 กำรส่งเสรมิกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………........................................... 
     2.3 กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 (ทวิศึกษำ) และห้องเรียนอำชีพสู่กำรสร้ำงอนำคต 
ให้ผู้เรียนมีอำชีพและมีงำนท ำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................….....................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………........................................... 
     2.4 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (ถ้ำมี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................….....................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………........................................... 
     2.5 อื่น ๆ (ถ้ำมี โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…..................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................….....................  
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวตักรรม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................….....................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...........................................               
4. ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................….....................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…..................... 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…..................... 

อำชีพ ของสถำนศึกษำ  
อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1.............................................. 
2.............................................. 
                ฯลฯ 
 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ น้อยกวา่ร้อยละ 75 
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กลยุทธท์ี่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 ตัวชี้วัดย่อยที ่15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ส าหรับ สพป.)  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนทีม่ีอำยุถงึเกณฑ์
กำรศึกษำ ภำคบังคับในเขตพื้นท่ีบริกำร 
ได้เข้ำเรียนในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ร้อยละ 100 

1. ผลการด าเนินงาน  
    ประชำกร ตำม ทร.14 ท่ีเกิดป ีพ.ศ. 2557 ในเขตพื้นท่ีบริกำร จ ำนวน….....คน  ไดเ้ข้ำเรยีน 
ในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 จ ำนวน .....…คน คิดเป็นร้อยละ….... 
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลกำรรำยงำนผลจำกระบบ e-MES กำรติดตำมประชำกรวัยเรียนเข้ำเรยีนช้ัน ป.1  
ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564 
 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................……………………………
………………………………....................................................................................................……………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................……………………………
………………………………....................................................................................................……………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................……………………………
………………………………....................................................................................................……………………… 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบุ  
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนทีม่ีอำยุถงึเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นท่ีบริกำร 
ได้เข้ำเรียนในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนทีม่ีอำยุถงึเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นท่ีบริกำร 
ได้เข้ำเรียนในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนทีม่ีอำยุถงึเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นท่ีบริกำร 
ได้เข้ำเรียนในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนทีม่ีอำยุถงึเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นท่ีบริกำร 
ได้เข้ำเรียนในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  
น้อยกว่าร้อยละ 97 
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ตัวชี้วัดย่อยที ่15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ส าหรับ สพป.) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ในปีกำรศึกษำ 2564  
ร้อยละ 100 

1. ผลการด าเนินงาน  
             ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน สตผ. จะใชข้้อมลูจากระบบ 
Data Management Center (DMC) จำกส่วนกลำง (สนผ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล  
ใหร้ำยงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี ้ 
    1) จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 
    2) จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564  
    3) สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณ (วิธีกำรประมวลผลใช้สตูรกำรค ำนวณเช่นเดียวกันกับ Data Management 
Center (DMC)) ดังนี ้
 
 
 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................………………………………….. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................…………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………… 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
4 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ในปีกำรศึกษำ 2564  
ต้ังแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ในปีกำรศึกษำ 2564  
ต้ังแต่ร้อยละ 98 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนนกัเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ในปีกำรศึกษำ 2564  
ต้ังแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ในปีกำรศึกษำ 2564  
น้อยกว่าร้อยละ 97 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ 
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 = จ ำนวนนกัเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.1 ปกีำรศึกษำ 2564 

จ ำนวนนกัเรียนที่จบชั้น ป. 6 ปกีำรศึกษำ 2563 
x 100 



42 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลกัสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า (ส าหรับ สพม.)  
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ  
ในปีกำรศึกษำ 2564 ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. ผลการด าเนินงาน  
             ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน สตผ. จะใชข้้อมลูจากระบบ 
Data Management Center (DMC) จำกส่วนกลำง (สนผ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล  
ใหร้ำยงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี ้
    1) จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศกึษำ 2563 ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 
    2) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำปีกำรศึกษำ 2564 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 
    3) สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณ (วิธีกำรประมวลผลใช้สตูรกำรค ำนวณเช่นเดียวกันกับ Data Management 
Center (DMC)) ดังนี ้

 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………………… 
…………………………....................................................................................................…………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................…………………………………… 
…………………………....................................................................................................…………………………………… 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
 
4 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ  
ในปีกำรศึกษำ 2564 ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ  
ในปีกำรศึกษำ 2564 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ  
ในปีกำรศึกษำ 2564 ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ  
ในปีกำรศึกษำ 2564 น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนทีจ่บ 
ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 
 

= จ ำนวนนกัเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ ปกีำรศึกษำ 2564 
จ ำนวนนกัเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2563 x 100 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลกัสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ส าหรับ สพม.) 

ระดบั
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
 
5 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2564 
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

1. ผลการด าเนินงาน  
             ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน สตผ. จะใชข้้อมลูจากระบบ 
Data Management Center (DMC) จำกส่วนกลำง (สนผ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและประเมินผล  
ใหร้ำยงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี ้
    1) จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศกึษำ 2563 ณ วันท่ี 30 เม.ย. 2564  
    2) จ ำนวนนักเรียนท่ีได้ศึกษำตอ่ในระดับที่สูงขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2564 ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2564 
    3) สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณ (วิธีกำรประมวลผลใช้สตูรกำรค ำนวณเช่นเดียวกันกับ Data Management 
Center (DMC)) ดังนี ้

2. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………… 
3. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………    
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………… 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
 
4 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2564 
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
3 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2564 
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
2 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2564 
ต้ังแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
1 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ที่จบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำ
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2564  
น้อยกว่าร้อยละ 40 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนทีจ่บ 
ชั้น ม.6 ไดศึ้กษำต่อในระดับที่สูงขึ้น = จ ำนวนนกัเรียนชั้น ม.6 ที่ได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ปีกำรศึกษำ 2564 

จ ำนวนนกัเรียนที่จบชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 
x 100 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดลอ้ม 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที ่ 19  ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน  วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
 

1. ผลการด าเนินงาน  
  ตารางท่ี 19.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับกำรส่งเสริมใหม้ีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ด้าน ประเด็น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ควำมรู ้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำ 

ที่เหมำะสมกับบริบททอ้งถิ่น 

----------- 

  
2. นักเรียนรู้จักและเขำ้ใจชุมชนอย่ำงถอ่งแท้  

2. เจตคติ
และควำม
ตระหนัก 

3. นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  
4. นักเรียนมีจิตส ำนึกรักษ์บ้ำนเกิด 
5. นักเรียนมีวินัยเคำรพกติกำของสังคม 

3. ทักษะ 6. นักเรียนสำมำรถคำดกำรณ์ถึงแนวโนม้สถำนกำรณ์
ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ 

  
7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซ้ือเลือกใชใ้นชีวิตประจ ำวัน
อย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. นักเรียนมีควำมเป็นผู้น ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรดูแลรักษำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4. กำรม ี
ส่วนร่วม 

9. นักเรียนติดตำมข่ำวสำรและปัญหำสิง่แวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

  
10. นักเรียนกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่เปน็ประโยชน ์
ต่อส่วนรวมบนหลกัประชำธิปไตย  

 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
กำรส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม ของ สพท. 
 ตัวอย่ำงสถำนศึกษำท่ี สพท.
ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถำนศึกษำ
พัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถ
เป็นอำชีพและสร้ำงรำยได้ จ ำนวน 
1-2 โรง 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................ 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 
3 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 

 
2 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
แต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

 
1 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
ด้านใดด้านหนึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 70  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน  วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ  :  
1. นักเรียนในสังกัดทั้งหมด ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564 
2. จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม สำมำรถนับซ้ ำได ้ 
3. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมำยถึง 
กำรส่งเสริมให้นักเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตำมแนวทำงของพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม (SDGs) โดยให้สถำนศึกษำพิจำรณำประยุกต์ใช้ให้หมำะสมกับ
บริบท และช่วงวัย ดังนี ้

3.1 ด้านความรู ้ 
          3.1.1 นักเรียนรู้ถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำที่เหมำะสมกับบริบทท้องถิ่น เช่น นักเรียน
วิเครำะห์ ตรวจสอบ สรุปควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
กำรรับมือกับภัยพิบัติ  หรือมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
         3.1.2 นักเรียนรู้จักและเข้ำใจชุมชนอย่ำงถ่องแท้ เช่น นักเรียนรู้จัก มีกำรส ำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้
ทรัพยำกรท้องถิ่น) 
     3.2 ด้านเจตคติและความตระหนัก   

3.2.1 นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
     1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลในกำรรับรู้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรหำแนวทำง  

ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยๆได้ เช่น กำรใช้ประโยชน์จำกต้นไม้ กำรปลูกทดแทนกำรเลือกคัดแยกขยะ  
ก่อนท้ิงกำรเลือกตัดสินใจในกำรท ำปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนใช้สำรเคมี เป็นต้น 

        2) เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนหรือรุ่นน้องปฏิบัติไม่ถูกต้องจึงแนะน ำ สื่อสำรให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง  
เช่น น้องหรือพี่ทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภทของขยะ ก็จะอธิบำยกำรคัดแยกขยะ และทิ้งให้ถูกต้อง               
และบอกถึงผลเสียของกำรไม่แยกขยะ หรือแยกขยะไม่ถูกต้อง 
           3.2.2 นักเรียนมีจิตส ำนึกรักษ์บ้ำนเกิด 

        1) มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ อยำกเข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำร่วมกิจกรรม ชมรมหรือชุมนุม ฯลฯ เพื่อพัฒนำ
ตนเองสู่กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเลือกซื้อเลือกใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้ำน ชุมชน                        

        2) นักเรียนมีควำมใส่ใจ จิตอำสำ รับผิดชอบในกำรดูแลสภำพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน  
           3.2.3 นักเรียนมีวินัยเคำรพกติกำของสังคม เช่น กำรเข้ำใจ ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ข้อตกลง  
และบรรทัดฐำนของสังคมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน บ้ำน และชุมชน 
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     3.3 ด้านทักษะ 
   3.3.1 นักเรียนสำมำรถคำดกำรณ์ถึงแนวโน้มสถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้  

เช่น นักเรียนมีควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของปัญหำสิ่งแวดล้อมและสำมำรถถ่ำยทอด สื่อสำร  
เสนอแนวคิดในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนได้ เป็นต้น 
          3.3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลือกใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เช่น กำรปฏิเสธถุงพลำสติก แต่เลือกน ำถุงผ้ำมำใส่แทน  ปิดไฟฟ้ำก่อนออกจำกห้องเรียนอย่ำงเป็นอัตโนมัติ 
และต่อเนื่อง เป็นต้น  
          3.3.3 นักเรียนมีควำมเป็นผู้น ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ควำมเป็นผู้น ำ เป็นแบบอย่ำง ในกำรสร้ำงสรรค์กิ จกรรม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงำนเพื่อให้เกิดกำรสื่อสำร กระตุ้นให้มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
     3.4 การมีส่วนร่วม 

   3.4.1 นักเรียนติดตำมข่ำวสำรและปัญหำสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
สำมำรถคิด วิเครำะห์ และ รู้จักชุมชนของตนในประเด็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนมำกยิ่งข้ึน 

   3.4.2 นักเรียนกล้ำแสดงควำมคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบนหลักประชำธิปไตย  
กำรใช้สิทธ์ิ ใช้เสียงในกำรลงควำมเห็นในกำรร่วมมือ คิดสร้ำงสรรค์กจิกรรมอนรุักษ์และแก้ปญัหำสิ่งแวดล้อม
ตำมหลักประชำธปิไตย 

 
2. วิธีการด าเนินงาน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ในภำพรวม ดังนี้  
             2.1 กำรน ำนโยบำย แผนงำน แผนงบประมำณเพื่อให้สถำนศึกษำน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  
…………………………....................................................................................................…............................. 
………………………….................................................................................................................................… 
 
             2.2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และประยุกต์ใช้ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
…………………………....................................................................................................…............................. 
………………………….................................................................................................................................… 
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             2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม/กำรใช้ชีวิต 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/กำรใช้ทฤษฎีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง/หลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
ที่ไม่เบียดเบียนด้วยรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรบูรณำกำรกับกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ต่ำงๆ กำรจัดท ำหลักสตูรสำระ
กำรเรยีนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น 
…………………………....................................................................................................…............................. 
………………………….................................................................................................................................… 
 
   3. นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางของ สพท. ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาสิ่งประดิษฐห์รือ
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ 
…………………………....................................................................................................…............................. 
………………………….................................................................................................................................…   
                  
4. ปัญหา อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…............................. 
………………………….................................................................................................................................… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
…………………………....................................................................................................…............................. 
…………………………....................................................................................................…............................. 
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นโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  
 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินงาน  
   1.1 โรงเรียนในสังกัด ท้ังหมด จ ำนวน..........โรง 
   1.2 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัด จ ำนวน..........โรง 
   1.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
        1.3.1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
        1.3.2 ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ 

               1) ด้ำนทักษะวิชำกำร             จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
   2) ด้ำนทักษะอำชีพ             จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 

               3) ด้ำนทักษะชีวิต             จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
               4) ด้ำนภำษำ                         จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
               5) ด้ำนไอซีที (ICT)             จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
        1.3.3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
   1.4 สถำนศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำ ครบทั้ง 3 ด้ำน จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
หมายเหตุ :  
1. ใช้ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียน
คุณภำพ) ในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ได้มีกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด 
รัฐ โรงเรียน ของสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่ปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำนศึกษำ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถำนที่ 
ที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
ดังนี ้
    3.1 ด้ำนทักษะวิชำกำร มีกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้น เพื่อเพิ่มทักษะวิชำกำร เช่น  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลอง  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นต้น  
    3.2 ด้ำนทักษะอำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอำชีพน ำไปสู่กำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ เช่น กำรมีห้องปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้ 
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 ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 
    3.3 ด้ำนทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำธำรณะ เช่น กำรมีสระว่ำยน้ ำ
สนำมกีฬำ แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
    3.4 ด้ำนภำษำ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้ เช่น กำรมีห้องเรียนภำษำ ห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำ  
(Sound lab) สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น 
    3.5 ด้ำนไอซีที (ICT) เพื่อให้ผู้เรยีนสำมำรถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้ เช่น กำรมีคอมพิวเตอร์ สัญญำณอินเทอร์เน็ต 
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น 
4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่ได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนให้คนในชุมชน ทั้งเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู ้    
ของผู้เรียน สนับสนุน ส่งเสริมงบประมำณ สถำนที่ องค์ควำมรู้ แหล่งเรียนรู้และบุคลำกร เพื่อพัฒนำผูเ้รียนและโรงเรียนให้มีคุณภำพ  
เช่น แหล่งเรียนรู้อำชีพในชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียนขนำดใหญ่ มหำวิทยำลัย ร้ำนค้ำ
หรือบริษัท เป็นต้น 
5. สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ ครบทั้ง 3 ด้ำน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ครบทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน 
 
2. การด าเนินงาน 
    2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม หรือกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ดังนี ้
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
    2.2 กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ใน 4 ด้ำน ดังนี้ 
         2.2.1 ด้ำนกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล (ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร เป็นสถำนศึกษำคุณธรรม  
มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA) และมีควำมพร้อม ในกำรพัฒนำด้ำนคณุธรรม จริยธรรม งำนอำชีพ และสุขภำพ
อนำมัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชนได้) 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
         2.2.2 ด้ำนกำรพัฒนำนักเรยีนของโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล (กำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ทำงกำรศึกษำ แก้ปัญหำควำมเหลือ่มล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ให้เยำวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะที่ส ำคัญ ท้ังทักษะวิชำกำร  
ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต ทักษะภำษำ เทคโนโลยีดิจิทลัและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21) 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

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

....................................................................................................................................................................................................................... 
         2.2.3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บรหิำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล (ควำมพร้อมในทุกด้ำน  
ทั้งสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์นวตักรรมกำรบรหิำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน คลังนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน) 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................       
         2.2.4 ด้ำนควำมร่วมมือกับ เอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรยีนในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำโรงเรยีนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล (ผูป้กครองและชุมชน ให้กำรยอมรับ เช่ือถือต่อคณุภำพของโรงเรียน ครู และผู้บริหำร รวมทั้ง เอกชน บ้ำน วัด/ 
ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน ให้กำรยอมรับโรงเรยีนและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำส่งเสริมโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนที่มคีุณภำพ) 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานในภาพรวม 
…………………………....................................................................................................…………………………………...............................................
.....................................................………………………...........................……….................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….…………………....................... 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) (ถ้ามี) 
    ช่ือสถำนศึกษำ
....................................................................................................................................................................................................................... 
    รูปแบบ/แนวทำง/โครงกำร/กจิกรรม 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................             
    วิธีกำรด ำเนินงำน 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................           
    ผลกำรด ำเนินงำน 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................ 
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จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพ 
ประเด็นที่ 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏริูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน           

 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 

 

1. ผลการด าเนินงาน  
   1.1 สถำนศึกษำในสังกัด ท้ังหมด จ ำนวน..........แห่ง 
   1.2 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) จ ำนวน..........แห่ง  
        คิดเป็นร้อยละ.......... 
   1.3 สถำนศึกษำท่ีมีหน่วยและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning) จ ำนวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... 
   1.4 ครูในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน..........คน จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  จ ำนวน ..........คน  
        คิดเป็นร้อยละ.......... 

2. วิธกีารด าเนินงาน 
    2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม หรือกระบวนกำรเพื่อส่งเสรมิ สนบัสนนุให้กับสถำนศึกษำ 
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผูเ้รียน 
ในทุกระดับชั้น   
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
    2.2 กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรยีน โดยมีรูปแบบ/แนวทำง/กระบวนกำรเรียนกำรสอน
และปฏริูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผูเ้รียนในทุกระดับช้ัน           
         1) กำรน ำไปใช้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
             วิธีกำรด ำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
             ผลกำรด ำเนินงำน 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  
         2) กำรน ำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
             วิธีกำรด ำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................                    

เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบำย/แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม  
ทีส่่งเสรมิ สนับสนุน 
ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ตัวอย่ำงหน่วย 
และแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
(Active Learning)  
และบันทึกหลังกำรสอน 
ของสถำนศึกษำ  
อย่ำงน้อย 3 กลุ่มสำระ 
กำรเรยีนรู ้
 รำยงำนผลกำรนิเทศ 
ติดตำมกำรจดักำรเรียนรู้  
Active Learning  

   หลักฐำนอ่ืน ๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
 1. ........................................ 
 2. ........................................ 

                 ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

              ผลกำรด ำเนินงำน 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................         
          3) อ่ืน ๆ 
             วิธีกำรด ำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................                            
              ผลกำรด ำเนินงำน 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
       
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือทีค่ิดค้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning  
    เป็น Active Learning(ถ้าม)ี 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................       
 
หมายเหตุ :  
1. กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏริูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning  
ให้กับผู้เรยีนในทุกระดับชั้น หมำยถึง กระบวนกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนกำรปฏิบัติ หรือ กำรลงมือท ำซึ่ง “ควำมรู้”  ที่เกิดขึ้น 
เป็นควำมรู้ทีไ่ด้จำกประสบกำรณ์ในกำรลงมือท ำมำกกว่ำกำรฟังเพียงอย่ำงเดียว เรียนรู้โดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรโต้ตอบ  
และกำรวเิครำะห์ปัญหำ อีกท้ังให้ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนกำรคดิขั้นสูง ได้แก่ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์  และกำรประเมินค่ำ  
โดยครูผูส้อนเป็นผู้แนะน ำ กระตุ้น หรืออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้้เรยีนเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น  
2. นวัตกรรมกำรจัดกำรเรยีนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning หมำยถึง กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
เพื่อพัฒนำหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจำก Passive Learning เป็น Active Learning 
ในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้และหรือในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรในกำรพัฒนำท่ีประสบผลส ำเร็จเกดิประโยชน์
ต่อกำรศึกษำ มีคณุค่ำและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น  
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
4. ปัญหา อุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................                                
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพ 
ประเด็นที่ 9-13 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจดักำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครยูุคใหม ่
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตามแต่ 
ไม่ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินงาน  
    ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน..........คน ได้รับกำรอบรม/พัฒนำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มมีำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่ำงน้อย 1 รำยกำร) จ ำนวน..........คน  
คิดเป็นร้อยละ..........  
 
ตารางที่ 9.1 แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไดร้ับกำรอบรม/พัฒนำให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรจดั 
กำรเรยีนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยคุใหม่ จ ำแนกตำมประเภทของหลักสูตรกำรอบรม/พัฒนำ 

หลักสูตรการอบรม/พัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนา  

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้ำนหลักสูตร   
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
3. ด้ำนกำรวัดผล ประเมินผล   
4. ด้ำนกำรใช้สื่อ/เทคโนโลย ี   
5. ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ   
6. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพครู   
7. ด้ำนทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำร   
8. กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง   

 
 

หมายเหตุ : 
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรสำยงำนกำรสอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ          
2. กำรนับจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีเ่ข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ในตำรำงที่ 9.1 ดังนี้ 
    2.1 กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 คน เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ มำกกว่ำ 1 รำยกำร สำมำรถนับซ้ ำได้  

เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 ภำพถ่ำยกิจกรรม 

   หลักฐำนอ่ืน ๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
 1. ........................................ 
 2. ........................................ 

                 ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

    2.2 กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 คน เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ในรำยกำรเดียวกันมำกกวำ่ 1 ครั้ง ให้นับเป็น 1 
3. ประเภทของหลักสูตรกำรอบรม/พัฒนำ ดังนี ้
    3.1 ด้ำนหลักสูตร หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน หมำยถึง กำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและปญัญำประดิษฐ์ ครูผูส้อน เป็น “Coach” ควำมรู้  
และทักษะในสังคมยุควิถีชีวิตใหม่ (new normal) 
    3.3 ด้ำนกำรวัดผล ประเมินผล หมำยถึง ควำมรู้เกีย่วกับกำรวัดผล ประเมินผลทำงกำรศึกษำ     
    3.4 ด้ำนกำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี หมำยถึง กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้สมยัใหม่ 
    3.5 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรนิเทศกำรศึกษำ ระบบประกัน 
    3.6 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพครู หมำยถึง กำรพัฒนำตนเองและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    3.7 ด้ำนทักษะภำษำเพื่อกำรสือ่สำร หมำยถึง กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ภำษำจีน เพื่อกำรสือ่สำร เช่น ทักษะกำรฟัง  
ทักษะกำรพูด ทักษะกำรอ่ำน และทักษะกำรเชียน 
    3.8 กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึง กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพโดยใช้กระบวนกำร PLC กำรวิจัยและ
นวัตกรรม และกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร 

 
2. วิธกีารด าเนินงาน 
     ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำมจุดเน้นของนโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
     2.1 กำรพัฒนำทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจดักำรเรียนกำรสอน (ด้ำนกำรใช้หลักสตูร กำรจดักำรเรยีนรู้ กำรวดัประเมินผลและ
กำรใช้สื่อกำรเรียนรูส้มยัใหม่ที่เนน้กำรเรยีนรู้เชิงรุก ทักษะกำรสร้ำงสรรค ์กำรวิจยัและนวตักรรมและกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร กำรบริหำร
จัดกำรศึกษำและกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสร้ำงนวตักรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวติจริง (Applying) กำรใช้
เทคโนโลยีดจิิทัลและปัญญำประดิษฐ์ เปลีย่นบทบำทจำก "ครูผูส้อน" เปน็ "Coach" จัดกำรเรยีนกำรสอนใหส้อดคล้องกับเนื้อหำสำระในแตล่ะ
วิชำ)  
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
      2.2 กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยคุใหม ่ของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำ
วิชำชีพครู (กำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์วิชำชีพครูใหล้ึกซึ้ง มีทักษะในกำรปฏิบตัิหน้ำทีไ่ด้ดี รวมถึงมีควำมรู้และ
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal)) 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
      2.3 กำรพัฒนำระบบให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพฒันำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (PLC&CPD)  
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหา อุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 

 



61 
 

ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และรายงานผล ตามประเด็นการติดตามและรายงานผล 
ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ (1 ตัวชี้วัด) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ 
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

1.นำงสิริพร  ไชยรินทร์ 
   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
    ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
2.นำงพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 
   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
3.นำงสำวรัตติยำ  ค ำอ้ำย 
   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
4.นำงสำวชลณัฐ วงค์สถำน 
   นักจิตวิทยำโรงเรยีนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  

1.นำงพิรำวรรณ ลีลำธรรมสัจจะ 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
2.นำงสุนิทรำ พรมนิล 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3.นำงนิภำ แก้วประทีป 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำน 
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
 

1.นำยอุทัย ปัญญำโกญ 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
2.นำงจินดำภำ  ละฟู่ 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3.นำงสิริพร ไชยรินทร์ 
   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
   ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำร
พัฒนำทำงด้ำนภำษำ CEFR ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

นำงสุขชัญญำ เรืองมณี 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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ประเด็นการติดตามและรายงานผล ผู้จัดท าและรายงานผล 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.
ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

นำงวิริน  วันสมสกุล 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำร
สอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

1.นำงสุขชัญญำ เรืองมณี 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
2.นำงสำวมณฑำทิพย์ ขันแก้ว 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3.นำงพิรำวรรณ  ลีลำธรรมสัจจะ 
   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้สมรรถนะหรือทักษอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือกำร
ประกอบอำชีพ    กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็น    พลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 
     14.1 ระดับชั้น ป.1-6 
     14.2 ระดับชั้น ม.1-3 

นำงสำวรัตติยำ ค ำอ้ำย 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนของผู้เรียน
แต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
      15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำ
ภำคบังคับเข้ำเรียนชั้น ป.1 
      15.2 นักเรยีนชั้น ป.6 ทีจ่บหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อ ม.1 
      15.3 นักเรียนชั้น ม.3 ทีจ่บหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ 

นำงณิภำภรณ์  กองค ำ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

นำยณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 



63 
 

นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายที ่11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล นำงสำวจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเน้น ที่ 5 เรื่อง จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและ
ปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น 
Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

นำงสำวมณฑำทิพย์ ขันแก้ว 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

จุดเน้นที่ 9-14 เรื่อง กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน เป็นมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่ 

นำยรักษำ พงษ์ธนำคม 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 
1. นำยรตนภูมิ  โนสุ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1     
2. นำยอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1      

3. นำยเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

4. นำยสยำมรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

5. นำยธงชัย จันแย้  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1     
6. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

 
คณะท างาน 
1. นำยรตนภูมิ โนส ุ ผู้อ ำนวยกำรกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประธำนคณะท ำงำน 

                                     ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  
2. นำยอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       รองประธำนคณะท ำงำน 

    ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
3. นำงดำวนภำ  น่วมเจริญ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    คณะท ำงำน 

4. นำงสุภำณี จันทรสกุนต์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 

5. นำงอังสนำ  สุขสุเสียง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 

6. นำงสำธิกำ  กิตติธนดิตถ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 

7. นำงเพลินพร ว่องประเสริฐกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 

8. นำงวำสนำ ภูผำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

 
 

         เอกสาร/รูปเล่ม 
 นำงวำสนำ  ภูผำ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 
 
 
 
 




